Özel Yetenek Sınavınına girerek asil ve yedek aday listesine giren tüm adaylarımızı
tebrik eder, başarılar dileriz…

KESİN KAYITLAR HAKKINDA …
Fakültemizin kesin kayıtlanma tarihleri ilerleyen günlerde Fakültemiz web
sayfasından duyurulacak olup, asilden kayıtlanma hakkı kazanan ve yedek sıralamasında
bulunan tüm adaylarımızın web sayfamızı günlük olarak takip etmeleri önemle
gerekmektedir.













KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
Adayın lise veya dengi okul diplomasının aslı ya da mezuniyet belgesi;
Mezun olan adaylar için mezuniyet belgesi aslı ya da diplomasının aslı veya noter
onaylı sureti,
2019 yılında mezun olacak adaylar için, öğrenim gördükleri liselerden alınmış ve
öğrenim gördükleri alan/bölüm/kol adı ile kodunu içeren belgenin aslı
2019-TYT sınav sonuç belgesi veya Madde 1.2.’yi kanıtlayan sınav sonuç belgesi,
Erkek adaylardan; askerlik durum beyanı (1997 doğumlular ve öncesi doğumlular
askerlik belgesi beyan etmeleri gerekmektedir)
Resmi bir sağlık kurumundan “Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Görmesinde
Sakınca Yoktur” ibaresi yazılı HEYET RAPORU,
Resmi bir sağlık kurumundan Görme ve İşitme engelli (kılavuzda belirtilen
düzeylerde) adaylar için engel durumlarını belgeleyen HEYET RAPORU,
Nüfus Cüzdan aslı kayıt anında gösterilecektir,
İkametgah Belgesi,
Yeni çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında 12 (oniki) adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar
renkli, kadın öğrenciler için; kıyafet yönetmeliğine uygun, tüm yüz hatları belirgin,
erkek öğrenciler için; sakalsız, kravatlı, numaralı gözlük kullananlar için gözlük
camları renksiz olacaktır),
Özel Yetenek sınavlarını kazanarak, bölümlerde okumaya hak kazanmış tüm
öğrenciler için "İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı" açılmıştır. Bu sınıflarda
okumak isteyen öğrenciler kesin kayıt esnasında tercihlerini bildirmeleri
gerekmektedir.

NOT: Kesin kayıt işlemleri ŞAHSEN yapılacak ve eksik evrakla kayıt kabul
edilmeyecektir.
KESİN KAYIT TARİHLERİ
Asil ve yedek öğrencilerin kesin kayıt tarihleri, Fakültemiz resmi internet sitesinden
(http://sporbf.cbu.edu.tr/ ) duyurulacaktır.
NOT:
1. Asil ve Yedek adayların kayıt işlemleri ilan edildiği şekli ile gerçekleştirilecektir.
2. Yedek adayların kesin kayıt işlemleri sırasında gerekli olan kurumundan “Spor Bilimleri
Fakültesinde Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi yazılı HEYET RAPORU
için 1 (Bir) hafta ek süre verilir.

