T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2016–2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT DUYURUSU
Sevgili aday öğrenciler, Üniversitemize hoş geldiniz.
Üniversitemize 2016 – 2017 Eğitim – Öğretim Yılında kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan asil
aday öğrenciler, kayıtlarını 22-24 Ağustos 2016 tarihleri arasında Eğitim Fakültesi Zemin Kat Kayıt –
Kabul Bürosunda yüz yüze yaptırabilecektir.
Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerimiz 5 - 19 Eylül 2016 tarihleri arasında ders kayıt
işlemlerini yapacaklardır.
Üniversitemize kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, aşağıda belirtilen iş ve işlemleri
gerçekleştirmeleri; istenilen belgeleri eksiksiz tamamlamaları ve beraberlerinde getirmeleri halinde
sorunsuz bir kayıt dönemi yaşanacaktır.
-

Asıl listeden kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listeden sıra takibi yapılarak kayıt
yaptıracakların kesin kayıt tarihleri
1-2 Eylül 2016

-

Yedek listeden kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listeden sıra takibi yapılarak kayıt
yaptıracakların kesin kayıt tarihleri
8 Eylül 2016

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı
belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.) (2 Adet fotokopi ile birlikte)
6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde
çekilmiş olmalıdır.)
2016 YGS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
T.C.kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi
Milli sporcular için Milli Sporcu Belgesinin aslı veya tasdikli sureti,
Erkek adaylar için, Askerlik durumlarını gösterir belge,
Tam teşekküllü hastaneden (Devlet veya Üniversite) alınmış Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu (Kayıt yaptıracak
adaylarda herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı tespiti amacıyla) “Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim
Görmesinde Ve Spor Yapmasında Tıbbi Yönden Sakınca Yoktur” ifadesi olacaktır.
Öğrenci Tanıtım ve Kayıt Formu (Aşağıda yer alan formun çıktısı alınmak suretiyle ya da kayıt esnasında kayıt
görevlisinden temin edilerek doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.)

NOTLAR :
a) Kayıt Tarihinde Mezun Olamayan Öğrenciler:
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun
olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylarda BELİRLENEN TARİHLERDE
yükseköğretim programlarına GEÇİCİ KAYIT yaptırabilecektir. Bu adaylar geçici kayıtlarını müteakip
mezun olduklarına ilişkin belgelerini 30/12/2016 tarihine kadar kayıt yaptırdıkları fakülte
dekanlıklarına/yüksekokul müdürlüklerine teslim etmeleri halinde ASIL KAYITLARI yapılacak; mezun
olduğunu belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir. Bu durumda olan öğrencilerden belirlenen
tarihlerde geçici kayıt yaptırmayanlar daha sonra kayıt yaptıramayacaktır.
b) Kayıt için adayların bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
c) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi
suretiyle üniversite tarafından onaylanan örneği kabul edilir.
d) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran
adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
e) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

T.C.
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Öğrenci Tanıtım ve Kayıt Formu
(Büyük Harflerle Doldurunuz)

Fakülte/Y.Okul

:

Bölüm/Program :

Adı Soyadı

:

Doğum Yeri, Yılı :

Öğrenci No

:

Lise Mez.Derecesi:

T.C.Kimlik No

:

Üniversiteye
Giriş

: YGS
: LYS

Uyruğu

:

Medeni Hali

:

(Rakam İle)

DİĞER

YATAY
GEÇİŞ

DGS

Cinsiyeti:
Bekar

(

(Açıklayınız)

Kız

Erkek

Boşanmış

Evli

Dul
ANNENİN

BABANIN
Adı

:

Adresi

:

Öğrenimi

:

)

(İlköğretim, Lise, Üniversite)

Mesleği

:

(İşçi, Memur, Emekli vs.)

Aylık net geliri……………..:
SOSYO – EKONOMİK DURUMUNUZ
Kardeş Sayınız

:(

(Kendiniz Dahil)

)

İlköğretimde okuyan (

)

Ortaöğretimde okuyan (

)

Yükseköğretimde okuyan (

)

Öğrenim Giderlerinizi Kim Karşılayacak :
Burs / Kredi İhtiyacınız

Var

İkamet Adresiniz

:

Telefon No

:

Banka Hesap Numarası :

Yok

Mecburi Hizmetiniz

Var

Yok

……………. Bankası / IBAN No : TR

(Öğrencinin kendi adına açılmış)

Engel
Durumunuz

Görme

İşitme

Ortopedik

Diğer
(Açıklayınız)

Yerli Askerlik Şubeniz :

Askerlik Durumunuz
(Erkek adaylar için)

(………..………………….)

Askerlik erteleme işlemlerimi
yaptırdım. Öğrenciliğe engel
durumum bulunmamaktadır.

Askerliğimi
yaptım

MEZUN OLDUĞUNUZ
Lise Adı

:
1.

Okuduğunuz Yabancı
Diller

İyi

Orta

Yukarıda belirttiğim bilgilerin tamamının
doğru ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgiler
nedeniyle doğacak hukuki sorumluluğu kabul
edeceğimi beyan ve taahhüt ederim.

Az

Yeri:

Mez.Tarihi:

2.

3.
İyi

Adı Soyadı

Orta

Az

İyi

Orta

Tarih-İmza

Az

