Tarih:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
EK YERLEŞTİRME TERCİH İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için Fakültemiz bölümlerine yapılacak ek yerleştirme, adayların özel yetenek
sınavı sonucunda elde ettikleri ve Fakültemiz tarafından ilan edilen Yerleştirme Puanları esas alınarak
adayların belirtmiş oldukları tercihler doğrultusunda yapılacaktır.

Kimler ek yerleştirme döneminde tercih yapabilir?
Tercih yapma hakkına sahip adaylar; özel yetenek sınavına girmiş, sınavı başarı ile tamamlamış, yerleştirme
puanı hesaplanmış ve asıl yerleştirme döneminde herhangi bir bölüme yerleştirilmemiş adaylardır.
Not: Asıl yerleştirme döneminde herhangi bir bölüme kayıt hakkı kazanan ancak kayıt yaptırmayan adaylar
ek yerleştirme işleminde tercihte bulunamazlar.

ADAYLARIN EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİNİ NASIL YAPACAKLARINA İLİŞKİN KURALLAR

•

Ek Yerleştirme Tercihleri 21 - 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında 25 Ağustos 2019 Pazar günü saat
23.59’a kadar yalnızca elektronik ortamda yapılacaktır.

•

Engelli adayların ek yerleştirme tercihleri 21 - 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında 23 Ağustos 2019 Cuma
günü saat 17.00’a kadar Fakültemize ekteki dilekçe ile başvurmaları suretiyle yapılacaktır.

•

Adaylar, Fakültemiz bölümlerini istek sırasına koyarak ek yerleştirme tercih bildiriminde bulunacaklardır.

•

Adaylar daha önce ilan edilen Yerleştirme Puanlarını göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre ek
yerleştirme tercih bildirimini İnternet'ten T.C. kimlik numarası ve şifre (ÖN KAYIT SIRASINDA SİSTEME KAYIT
OLMAK İÇİN KULLANDIĞINIZ ŞİFRE) ile http://sporbilimleriyeteneksinavi.ankara.edu.tr/ adresinden
bireysel olarak yapacaklardır.

•

Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır (Engelli adayların tercihleri hariç!).
Tercihler ile ilgili herhangi bir belge veya başvuru kesinlikle posta, e-posta, belgegeçer, telefon ile
gönderilmemeli veya elden teslim etmek için girişimde bulunulmamalıdır. Böyle bir liste veya başvuru Fakülte
tarafından hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır.

•

Adaylar, tercihlerini İnternet üzerinden elektronik ortamda göndererek ek yerleştirme tercih bildirimini
tamamlayacaklardır (Engelli adayların tercihleri hariç!).
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Tablo 1: Ek yerleştirme için başvuru yapılabilecek kontenjanlar*
KONTENJAN
BÖLÜM
KIZ (20)

ERKEK (18)

Olimpik Engelli milli
milli
sporcu,
sporcu
engelli

TOPLAM (38)

Olimpik Engelli milli
milli
sporcu,
sporcu
engelli

Antrenörlük Eğitimi

9

-

-

3

-

3

15

Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği

6

-

-

9

-

-

15

Spor Yöneticiliği

4

1

-

2

-

1

8

ADAYLAR FAKÜLTE BÖLÜMLERİNE NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?
•

Adaylar, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Fakültemiz bölümlerine boş kalan kontenjanlar dâhilinde
aldıkları Yerleştirme Puanı’na göre yerleştirileceklerdir. 21 Ağustos 2019 tarihi itibariyle boş kalan
kontenjan sayıları yukarıda ilan edilmiştir.

•

2019-2020 Sınav Kılavuzu’nda ilan edilen bölümlerin puan barajları ek yerleştirme işlemlerinde de
geçerlidir.

•

2019-2020 Özel Yetenek Sınavı ek yerleştirme sonucunda, kız öğrenci kontenjanında boşluk olması
halinde bu kontenjanlara erkek öğrenci adayları yerleştirilecektir. Ayrıca üniversitelerde kayıt
sildirme süreci devam ettiğinden ek yerleştirme kayıt gününe kadar oluşabilecek kontenjan
boşluklarına da yedek listeden öğrenci kaydı yapılabilecektir.

•

2019-2020 Özel Yetenek Sınavı sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı
sıraları

da

yer

almaktadır.

Söz

konusu,

daha

önce

ilan

edilen

listeler

http://sporbilimleri.ankara.edu.tr/?p=21481 adresinde mevcuttur.
•

Tercih sayısı ve sıralaması önemlidir. Her adayın tercih sayı ve sıralamasını, öncelikli olarak girmek istediği
bölümü birinci sıraya yazarak yapması gerekir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün
sorumluluğu adaya ait olacaktır.

•

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Aday yalnızca bir bölümü seçmek istiyorsa ve bu
bölüme yerleşemediği takdirde başka bir bölümde okumak istemiyorsa, sadece okumak istediği bölümü
yazmalıdır.

•

DİKKAT: Öğrenim görmek istediğiniz bölümlerin tercih listenizdeki sırasını belirlerken çok dikkatli
davranmanız gerekmektedir.

•

Girmek istediğiniz bölümleri isteğinize göre sıralayabilmeniz için ek yerleştirme sisteminin nasıl işlediğini
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bilmenizde yarar vardır. Bölümlere yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve bölümlerin
kontenjanlarına göre bilgisayar ortamında yapılacaktır.
•

Ek Yerleştirmeler sonucunda kayıt hakkı kazanıp kayıt yapmayanların yerine boşta kalan kontenjanlar için
EK YERLEŞTİRME YEDEK LİSTESİ OLUŞTURULACAKTIR.

•

Ek Yerleştirme kayıt döneminde boş kalan kontenjanlar Ek Yerleştirme Yedek Listesinden adayların yapmış
oldukları tercih ve puanına göre doldurulacaktır.

•

Ek Yerleştirme Kesin Kayıtları 27 Ağustos 2019 Salı günü 08.30 - 16.00 saatleri arasında yapılacaktır.
Ek yerleştirme kayıtlarından sonra boş kalan kontenjanlar 27 Ağustos 2019 Salı günü saat 16.00’da
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci işleri bürosundan duyurulacaktır. Ek yerleştirme yedek kayıtları, 27
Ağustos 2019 Salı günü saat 16.00’da yedek sıra numarası ve adayların ek yerleştirme tercih bildirimi
döneminde belirttikleri tercihleri doğrultusunda yapılacaktır.
Sistemin esasları şunlardır:

a) Her bölüme, kılavuzda belirtilen ve bu programa ek yerleştirme tercih listesinde yer vermiş olan adaylar
arasından boş kalan kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecektir. Yerleştirme puanlarına göre yapılacak
yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

b) Bir aday, puanları ne kadar yüksek olursa olsun yalnız bir bölüme kayıt hakkı kazanabilir. Bu bölüm,
adayın yerleştirme puanlarıyla yaptığı en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme alınmaz.

c) Ek Yerleştirme işlemi tamamlanmadıktan sonra bir adayın kayıt hakkı kazandığı bölümü sonradan
değiştirmesi, bir başka deyişle, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir bölüme kaydolması mümkün
değildir.

d) Ek Yerleştirme Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz bölümü en üst tercihinize, daha sonra
istediğiniz bölümü ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız. Sıralamayı yaparken
puanınızın değil ilginizi göz önünde bulundurarak ilk sıraya en çok istediğiniz bölümü yazabilirsiniz.

e) Bir bölüme ek yerleştirme yoluyla yerleştirilen, diğer bir ifadeyle kayıt hakkı kazanan adayın, kayıt yaptırmasa
bile, ek yerleştirme yoluyla yedek kayıt hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle kaydolmayı istemediğiniz bir
bölüme tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.
•

DİKKAT:

Fakültenin

https://sporbilimleriyeteneksinavi.ankara.edu.tr/Account/Login

internet

adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerinizi tamamlayınız. Tercih işlemini ekrandaki
uyarılara göre sonlandırınız.
•

Tercihlerinizin Fakülteye ulaştığından emin olmak için ekranda “2019-Spor Bilimleri Fakültesi Ek
Yerleştirme Tercihleriniz Fakülte’ye bildirilmiştir.” ifadesini mutlaka görünüz.

•

Tercihlerinizi İnternet üzerinden Fakülte tercih sistemine göndermeden önce tüm tercihlerinizin
durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercihlerinizi yapıp onayladıktan sonra hiçbir
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koşulda tercih değişimi yapılamayacaktır.
•

Tercih yapmamış adayların hiçbir şekilde (ek yerleştirme, ek yerleştirme yedek kayıt) kayıt hakkı
bulunmamaktadır.

•

Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren
dilekçeler Fakültemizde kesinlikle işleme alınmayacaktır.

•

Ek Yerleştirme Tercih işleminizi tamamladıktan sonra tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan
ek yerleştirme tercih listenizin çıktısını alarak saklayınız.

Ek Yerleştirme Tercih işlemi tamamlanmadan önce kontrol edilmesi gerekenler

•

Listenizdeki bölümleri doğru yazdınız mı? Listenizdeki bölümlerin sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu?
Örneğin, ikinci tercihinize giriş hakkı kazanacak olsanız, "keşke üçüncü tercihimi kazanmış olsaydım"
demeyeceğinizden emin misiniz? Bütün tercihleriniz için bu geçerli mi?

•

Bütün bu kontrollerden sonra ek yerleştirme tercih bildirim işleminizi gerçekleştiriniz.

•

Tercihler yapılıp onay verildikten sonra hiçbir şekilde tercih değişimi yapılamayacaktır.
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Ek 1

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

2019-2020 Özel Yetenek Sınavı “EK YERLEŞTİRME” sürecinde başvurmak istediğim bölümler sırasıyla
aşağıdaki gibidir.
Ek Yerleştirme tercih başvurularımın belirttiğim şekilde işleme konması konusunda gereğini saygıyla arz
ederim.

1.

Tercih

:

2.

Tercih

:

Adı - Soyadı
İmza
ADAY NO

:

TCKN

:

Adres

:

Telefon numarası

:

