
T.e.
MARDiN Vxr.n.tot

nMilli Egitim Mudurlugu

SaYI :39896782-200-E.8174217
Konu .Kiziltepe Spor Lisesine Ogrenci Alum

02.06.2017

DAGITIM YERLERiNE

ilgi: a) Milli Egitim Bakanligi Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi,
b) Bakanhgimiz Ortaogretim Genel Mudurlugunun 29/05/2017 tarih ve 7801288
(2017/18) sayih Genelgesi.

c) Bakanhgirmz Ortaogretim Genel Mudurlugunun 31105/2017 tarih ve 7937106 sayih
yazisi.

d)Klzlltepe Spor Lisesi Mud.nun 01/06/2017 tarih ve 8001302 sayili yazisi.

Ilimiz Kiziltepe Ilcesine bagh Kiziltepe Spor Lisesine ilgi (a) Yonetmelik, ilgi (b) ve
(c) Genelge esaslan cercevesinde 2017-2018 egitim ogretim yih icin yetenek smavi ile
ogrenci ahmi yapilacaktir,

Konuyla ilgili Kiziltepe Spor Lisesinin ilgi (d) yazist ve eki basvuru sartlan ilisikte
gonderilmistir. Iliniz dahilindeki ogrencilere gerekli duyurunun yapilmasi hususunda;

Bilgi ve geregini arz ederim.

Yakup SARI
Vali a.

nMilli Egitim Muduru

Ek:
l-Yazl
2- Basvuru Sartlant lv Sayfa)

Dagmm:
80 nValiligine
(il Milli Egitim Mudurlugu)
10 ilye Kayrnakamhgma
(Ilce Milli Egitim Miid.ne.)

Adres : Vali Ozan Caddesi Hukumet Konagi !MARDiN
Elektronik Ai(: www.mardinrncm.meb.gov.tr
e-posra: o!13ogretim47@meb.gov.tr

Ayrrnnh bilgi lcln: :l.QlTURK (~)et)i. PAMUK~:U (VI IKi)
Tel: (0482) 2121258 Dahi1i (1130)
Faks :(04R2)2121236

Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanrmstrr, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 5205-782e- 392b-9de8-7b22 kodu ile teyit edilebilir.



T.e.
KIZILTEPE KAYMAKAMLIGI
i1creMilli Egitim Mudurlttgu

SaYI :99433259-100-E.8122300
Konu .Kiziltepe Spor Lisesine Ogrenci

Ogrenci alum Komisyonu.

02.06.2017

MARDiN VALiLiGi
(il Milli Egitim Mudurlngune)

ilgi .Kiziltepe Spor Lisesi Mudurlugunun 31/05/2017 tarih ve 481278581-100/96 sayih
yazisi.

ilgi sayih yazi ile Ilcemiz Kiziltepe Spor Lisesi Mudurlugunun 2017-2018
Egitim Ogretim YIh icin Yetenek Smavi ile Ogrenci ahrru yapilacagindan, S5z konusu
Yetenek sinavi ile ilgili takvim ve smav kilavuzun turn ilcelere duyurunun yapilmasi talebi ile
ilgili Okul Mildilrliigilniln ilgi sayih yazisi islemli evraklan ekte sunulmustur.

Arz ederim.

Mehmet Ali AZ
Kaymakam a.

i1creMilli Egitim Muduru

Ek: 1-Yazi (1 Adet)
2-i~lemli evraklar(l9 Ad.)

PTT Caddesi Halk Egitim Merkezi Yam 47400 Klzlltepe/MARDiN
Elektronik Ag: kiziltepe.meb.gov.tr
e-posta: kiziltepe47@'meb.gov.tr

Aynntih bilgi i<;in:M.CanTOKAY (V.H.K.i.)
Tel: (0482) 3124782

Faks:(O 482) 312 4180

Bu evrak guvenli elektronik irnza ile imzalanrmsnr, http://cvraksorgu.rneb.gov.tr adresinden cSfO-6147-3efd-bbSS-f2fc kodu ile teyit edilebilir.



T.e.
iL<;EMiLLi EGiTiM MUDORLOdu

Krziltepe Spor Lisesi

SaYI : 481278581-100/95
Konu : Krziltepe Spor Lisesine Ogrenci Alimi Smav Klavuzu
Kurum kodu:761729

31.05.2017

iL<;EMiLLi EGtTtM MUDORLOdUNE

Ilgi: Milli Egitim Bakanligi Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi

Okulumuza 2017-2018 Egitim ve Ogretim Yih icin Yetcnek Smavi ile Ogrenci alum
yapilacaktir. Yetenek Smavi ile ilgili takvim ve Smav Klavuzu ekte sunulmustur.

Ilimizde gerekli duyurunun yapilmasi hususunda;
Geregini bilgilerinize arz ederim.

Ek. Yetenek Smav Takvimi
Yetenek Smav Klavuzu

t)~r7Y'p~
Sit 05, 20)7-
796':15/5

~~ ,J



KIZILTEPESPORLlsES12017-2018 E~ITIM OGRETIM YILI OZELYETENEKSINAV TAKViMI

SIRANO ~LI$MAADI TARiH
1-23 Haziran 2017

1 Oirenci Ba~urularln Ailnmasl

28-30 Haziran 2017
2 C)grenciL1stelerinin ila",

3-7 Temmuz 2017
3 Yetenek Stnavlntn yapdmasl

7-8 Temmuz 2017
4 Asil ve Yedek Siralama iSimlerin ilam

10-14Temmuz 2017
5 KaYltlartn Yapilmasl

17Temmuz 2017
6 Yedek Usteden Kayrtlartn Yapilmasl

18-19 Temmuz 2017
7 Bo~Kontenjan I~in Yedek Llsteden Kayrtlartn Yapdmasl

8 A~lk Kontenjan I~in Sinav ve KaYltlarln Yapilmasl 20-21 Temmuz 2017



KIZILTEPESPORLisES12017-2018 E~ITiM Cl~RETIM YILlClZEL YETENEKSINAVTAKVIMI

Basvuru Tarihi: 01-23 Haziran 2017 Tarihleri arasmda iI~emiz Klzlltepe Spor Lisesinde basvurular kabul
edilecektir.Basvurular dogrudan veya posta yoluyla okulumuza vapilacaknr. Postadaki gecikmeler
nedeniyle zamanrnda ulasamavan basvurular degerlendirmeye aunrnavacaktrr.aasvuran ogrenci savilan 28
Haziran 2017 tarihinde mesai bitiminde llcerniz Klzlltepe Spor lisesi ve Kizrltepe llce MEM internet
sitesinde kiziltepesporlisesi. meb. k12. trl (http:kiziltepe.meb.gov.tr) vavmlanacaknr.

5lnav Tarihi: Srnav 03-07 Temmuz 2017 tarihleri arasrnda Gen~lik Hizmetleri ve Spor iI~e Miidurlugunde
vapilacakttr. En vuksek puandan a~aglya dogru vapilan srralamava gore en yuksek puaru alan 150 Ogrenci
kavrt vaptrracak ( Slnlf Tekran yapan oirenci saViSI kadar kontenjan diilillecektir) ayrlca 20(yirmi) 6grenci de yedek
olulturulacaktlr.

Ogrenci Se~imi: Ogrenci seclmi, yetenek sinavmm %70'i ile yuzliik sisteme donii~turulen ortaogretlrne
verlestlrrne puanrn %30'u ahnarak 100(yiiz) tam puan uzerinden vapilacaktir. Yetenek smavmda 50 (elli)
puanm altmda kalan ogrenciler basansiz savilarak degerlendlrmeve almrnavacaknr.

5lnav Sonu~lan: 7 Temmuz 2017 gunG mesai bitiminde Kizrltepe Spor Usesi miidGrlugunde ve meb
sayfasrnda ( .tr ) ve Kmltepe llce MEM internet sitesinden
(http:kiziltepe.meb.gov.tr) acrklanacaktrr.

Okulumuzu kazanan ogrencileri kesin kay,tlar,: 10-14 Temmuz 2017 tarihlerinde Krzrltepe Spor
Usesinde vaprlacaktrr.

A~'k Kontenjanlar: AsH kavitlar sonucunda acik kontenjan bulunmast durumunda yedek listeden puan
srralamasrna gore acrk kontenjan kadar kesin kavrt vapttrmava hak kazananlar tespit edilerek 17
Temmuz 2017 tarihinde mesai saati lcerisinde Klzlltepe Spor Usesi ( 1<:ziitfpcsporiisesi.rneb.kJ 2 tr) ve
Klz.ltepe iI~e MEM internet sitesinden (http://kiziltepe.meb.gov.tr) adresinde a~lklanacak ve ogrenci
velilerine bildirilecektir.

(lZEl VETENEK SINAVINDA ClN KAVITTA ISTENiLEN BELGELER

1. Ogrenim Durum Belgesi ( Mezun olunan okuldan ahnacaktlr.)
2. Teog Srnav. sonu~ belgesi (onayh -mezun olunan okuldan ahnacaktlr.)
3. Ba~vuru Formu ( Klzlltepe Spor lisesi temin edilecek)
4. 2 ( iki) adet vesikahk fotograf
5. S,nav Katk. Bedell Finansbank K.zlltepe Subesi Okul Aile Birligi Hesabrna"TR16 001110000000

0068 868377" Iban Nolu hesaba SO,OOTL YatJrJld'gma Dair Banka Dekontu Okulu aile birligi ahndl
makbuzu)

6.Saghk Raporu( Spor Lisesi Yetenek Slnavrna girmesinde saghk yonOnden bir saklnca yoktur,
ibareli yoktur. )

7.Varsa Sporcu Ozge~mi~i belgeleri ( Gen~lik Hizmetleri ve Spor IIMOdurlOgO veya ilgili
Federasyondan Onayh)
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Ogrencilerimizin;
Okulumnzun Amacl

~ Beden Egitimi ve Spor alamnda temel bilgi ve becerileri kazanmalan i~in i1give yetenekleri

dogrultusunda egitim - ogretim gormelerim,

~ Basanh sporcular olarak yetismelerinl,

~ Alam lIe ilgiJidunyadakl gellsmeleri dikkate alan spor adamlan olarak Turk Sporunu geltstirecek

ve temsil edebilecek gender yetistirecek birikime sahip olmak icin gerekli cahsmalann ilk
adrmlanm atmalanm,

~ t~birligi Ictnde cahsma ve dayarnsma ahskanhg, kazandtrarak, takim ruhu Hehareket etmelerinl,

~ Spor disiplini ve centilmenhgmt ozumsemts, ornek bireyler olarak yetismelermi,

~ Beden Egitimi ve Sparta ilgili yuksek ogrenim programlanna bazirlanmalanm,

~ Spar alamnda arasnrmaya yonelmelerlni, bu alanda yetenekleri dcgrultusunda uygulama

yapabilecek kistler olarak yensmelertnt saglamaknr,

Vizyonumuz

Ataturk ilkeleri, Anayasa ve Turk Milli Egitiminin amaclan dogrultusunda hareket eden,

bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere auk, cevre ve ulke lhtlvaclanna uygun calisan:
surekll olarak gellsen ve yenilenen, ogrencilerini YUksekOgrenim kurumuna hazirlavan ve

topluma aktif uyum saglayan mutlu, Oretken ki~iler olarak vetistlren, ~agda~aktif ogrenme,

yontem ve tekniklerini kullanan, sosyal, kulturel, bilimsel alanlarda ~ah$malar yapan, genel

kultur duzevl yuksek alan bilgisi ve becerilerine sahlp, kendine guvenen: ulke sporuna

yetenekli sporcular kazandlran, onlann uluslar arasl yan~malara katllmasml saglayan; okul

sporlannm geli~mesine destek veren diger spor kurum ve kurulu~lafl ile i~ birligi i~erisinde

~a"~an, dunya normlannda bir kurum olabilmek.

Misyonumuz

Ogrencilerimizin; ~agda$anlaYI$ i~erisinde bilgiye ula~an ve onu kullanabilen, kahcl, istenilen

davranl~lann geli~tigi, ya$antlsmda davranl$lan ile ornek model olan; Ataturk ilke ve

inkllaplarma sanat ve spor anlaYI$ma bagh, ahlakh vatan ve millet sevgisi Hedolu, sporu bir

ugra$ degil, bir kUltUr bir felsefe kabul eden, en az bir yabanci dil bilen, okuyan, ara$tlran,

teknolojik ara~lardan yararlanabilen, Turk~eyi guzel konu$an soziOve yazll! ileti$im becerisi

yuksek toplumsal sorunlara duyarh bilimsel ve teknolojik yeniliklere a~lk yaratici ve uretken,



surekf olarak kendini gelistiren, cahsma ve davarnsma ah~kanhgl kazandmtarak takrm ruhu ile

hareket edebilen, vuksek ogretim kurumlanna etkin olarak hamlanan, uluslar arasi

vansmalarda ulkernlz! basan ile temsil edebilen; etkili, nitelikli, ~agda~, demokratik, laik ve

sosyal bireyler olarak yeti$melerini saglamak lcln vanz. 3

Adaylarln Dikkatine

Okulumuzdan alml$ oldugunuz bu kilavuzu dikkatle okumadan ve gereken ozenl

gosterrneden hareket etmeyiniz. Yetenek smavi ve smav sonrasi kavrt islernlertne iliskln

kurallar bu kilavuzda yer almaktadrr, Bu krlavuzu kavit ve verlestlrrne i~lemleri

tamamlamncaya kadar saklarnamz varannua olacaktrr.

A~'klamalar

> 2017-2018 Egitim-Ogretim YIII lcln ilan edilen bos kontenjan savrsi 150 ( yuzelli )

klsidir,

> Adaylar elde ettikleri derecelere gore okulumuza kavrt vaptirmava hak kazanacaknr.

> Adaylar ilan edilen smav programma gun ve saat olarak uymak zorundadtr.

» Belirlenen gun ve saatlerde smava kanlmavan adaylara smav hakkr verilmeyecektir.

» Yetenek smavmda tum adaylar eslt sartlarda vansacaknr.

> Adaylann basarih olabilmeleri smava iyi hanrlanrms olmalanna baghdlr.

> Adaylar kullandrklari gogus nurnarasi ile aday kavrt numaralannm avru olmasma

dikkat edeceklerdir.

» Adaym on kaYlt esnasmda beyan ve teslim ettigi bilgi ve belgeler ile kesin kaYlt

slrasmda teslim ettigi belgeler araslnda farkhllk oimasl halinde aday smavi kazanml~

olsa bile adaYIn kazamlml~ hakkl iptal edilecektir. (Ogrenim Belgesi, NOfus Cuzdanl,

TEOG Sonu~ Belgesl, varsa Sporcu Ozge~mi, Belgesl )

> Smavlar aday numarasma gore yapllacaktlr. Bu nedenle; slnav SlraSIgeldiginde her ne

sebeple olursa olsun smav yerinde ham bulunmayan adaylar kesinlikle slnavlara

ahnmayacak ve smav hakkml kaybedecektir.



» Adaylarrnsmavkimlik belgesi ile birlikte resimli ozel kimlik belgelerini de yanlarrnda

bulundurmalarr zorunludur. Ozel kimlik belgesi (Fotografh ve T.C.Kimlik No'lu Nufus

Cuzdantveya Pasaport) olmayan ve smavkimlik kartlarim kaybedenadaylar smava

alrnmaz.Her smavoncesinde kimlik kontrolu vaprlacaknr.

» Herhangi bir mazereti nedeniyle zamanmdasmavagiremeyen ve srnavsonuclarma

ili$kin itiraz yapacakadaylar basvurulanru ilgili testin smavmmbitimini izleyenmesai

saati lclnde ve testier tamamlanmadan vapmshdir.

» Srnavkomisyonuncaitirazlan gecerlt savilan ve mazeretleri uygungorGlenkisilere ilgili

testier tamamlanmadan once bir hak verilecek, Ancak Ilgili Testier Tarnamlandiktan

Sonra Parkur Kaldlrlhp Siralamanm Kesinlesmes]Nedeniyle HI~blrMazeret ve itiraz

Kabul Edilmeyecektir.

» Smavkimlik kartlan ve gogusnumaralan smavbitiminde adaylardangeri ahnacaktrr,

» Adaym okulumuza ba~vuruyapabilmesi i~in 2016/2017 Egitim-Ogretim ydl itibari ile

8. slmftall mezun/mezun durumda olmasl gerekmektedir.

Smavakatilan tum adaylara basanlar dileriz.

KmItepe Spor Lisesi



KIZllTEPESPORusrst OZEl YETENEKSINAVTAKVIMI

BaJvuru Tarihi: 01-23 Hazlran 2017 Tarihleri arastnda II~emiz Ktztltepe Spor liseslnde
baJvurular kabul edileeektir.BaJvurular dogrudan veya posta yoluyla okulumuza yaptlacakttr. Postadaki
geeikmeler nedenlyle zamantnda ulaJamayan baJvurular degerlendirmeye ahnmayacakttr.Ba$Vuran
alrenei sayllarl 28 Hazlran 2017 tarlhlnde mesai bltiminde lI~emlz Klzlltepe Spor lisesl ve Klztltepe II~e
MEM internet sitesinde kiziltepesporlisesLmeb.k12.trl (http:kiziltepe.meb.gov.tr)
yaymlanaeaktlr.

Sinav Tarihi: Smav 03-07 Temmuz 2017 tarlhlerl araslOda Gen~lIk Hlzmetlerl ve Spor iI~e Mudurlilgilnde
yaptlacaktlr. EnyOksek puandan aJajlya dotru yapdan slralamaya gOre en yOksek puanl alan ISO OC;RENd
kaYlt yaptlracak( Smlf Tekran yapan atrencl saYlslkadar kontenjan dO~Olecektir) ayrlea 20(ylrml) ogrenei de
yedek olu,turulacaktlr.

Ogrencl Se~lmi: Otrencl se~lml, yetenek smavmm %70'1lie yOzlOksisteme donil~tur(jJen ortaojlretime
yerle$tirme puanm %30'u ahnarak 100(yOz) tam puan uzerlnden yaptlaeaktlr. Yetenek Slnavmda SO (elli)
puanm altmda kalan 61renciler ba$artstz sayllarak delerlendirmeye ahnmayacakttr.

Stnav Sonu~lart: 7 Temmuz 2017 gOnOmesal bitimlnde Klztltepe Spor Lisesi miidOrlilgOnde ve meb
sayfasmda ( 12 ) ve Klztltepe II~e MEM internet sitesinden
(http:kiziltepe.meb.gov.tr) a~lklanacaktlr.

Okulumuzu kazanan ogreneileri kesin kaynla,.: 10-14 Temmuz 2017 tarlhlerinde Klzdtepe Spor
Liseslnde yaptlaeakttr.

A~tk Kontenjanlar: Asil kaYltlar sonueunda a~lk kontenjan buiunmasl durumunda yedek listeden
puan slralamaslna gare a~lk kontenjan kadar kesln kaYlt yapttrmaya hak kazananlar tesplt edllerek 17
Temmuz 2017 tarihinde mesal saati I~erlsinde Klztltepe Spor Lisesl ( .tr) ve
Klzlltepe II~eMEM Internet sltesinden (http://kiziltepe.meb.gov.tr) adresinde a~tklanacak ve atrend
velilerine bildirilecektir.

OZEl YETENEKSINAVINA ON KAYITTAiSTENllEN BElGElER

1. Ogrenlm Durum Belgesi ( Mezun olunan okuldan ahnacakttr.)
2. Teog Stnavl sonu~ belgesl (onay" -mezun olunan okuldan altnaeakttr.)
3. Ba$VuruFormu ( Klzdtepe Spor Lisesi temin edilecek)
4. 2 ( Ikl) adet vesikahk fotograf
5. Sinav Katkt Bedell (Flnansbank klzlltepe $ubesl Okul Aile Blrllil Hesabma"TR16 00111000 0000

0068868377" Iban Nolu hesaba 50,00nYatlrtldllma Dalr Banka Dekontu Okulu aile blrllgi ahndl makbuzu)
6.Saghk Raporu( Spor LisesiYetenek Slnavma girmeslnde satltk yanOnden bir saklnea yoktur, ibareli
7.Varsa Sporeu Ozge~ml,i belgelerl ( Gen~lik Hlzmetleri ve Spor II MOdOrlOiOveya Ilgili
Federasyondan Onayh)



KIZILTEPE SPOR tassst SINAV DEGERLENDiRME OU;::UTLERi CiZELGESi
> AtIKLAMALAR: Ortaogretime verlestirrne puamnm 1/5 iahnarak 100 IUksisteme donu~turulur.

Sma.vTatihi < Smavm ,
yapIlaca~

YETENEK.SINAVIl-UN BEIJRI.,l3YIClLERt Sma" Saati
yer

Sadece komisyonda gorevli Kiziltepe
a-Komisyon Toplannsi 08.06.2017 10.00 Spor Lisesiogretmenler gelecektir.

MUdUrlUgu
Genclik
Hizmetleri

b- Cabukluk ve HlZ 60 m. KIZve
20 03.07.20] 7 09.00-17.00 ve Spor llce

Erkek kosu testi Mudurlugu
Kapah Spor
Salonu
Gen9lik
Hizmetleri

c-Kuvvet Durarak uzun
10 04.07.2017

09.00-17.00 ve Spor 11~e
atlama testi MtidUrlUgu

Kapah Spor
Salonu
Gen~lik
HizmetleriFarkh motor
ve Spor Ilced-Koordinasyon ozelliklerinl test eden 45 05-06.07.2017 09.00-17.00

istasyonlardan olusur Mudurlugtt
Kapah Spor
Salonu.....
Gen9lik

Ritmi algilama ve Hizmetleri
]0 ve Spor llceritmi uyg.
Pnan 04.07.2017 09.00-17.00

MUdiirliigilbecerisini .{}Ierne
Kapah Spor

2-Ritim Salomi
3-Sporcu gecmisi 15 Adaylar ferdi ya da takim olarak yansrna sonue

belgelerini bagh olduklan Federasyon ya da Genclik
hizmetleri nMUdUrlU~Undenonaylanmis suretini okul
mUdiirlii~ne basvuru evraklanyla beraber teslim
edeceklerdir, Onaysiz bclgeler gecerli sayilmayacaktir,

07.07.2017 DEGERLENDiRME/17:00 SONU~LARIN tLANI

Bolme i$lemi virgUiden sonra iki basamak yurOtulOr. 1- Sporcu ozge~mi$idegerlendirilirken birden

fazla kategoride derecesi bulunan adaylann en yOksekpuaru aldlgl kategori degerlendirilecektir.

2- Sporcu ozge~mi~inde adaylarm durumunu belgelendirmesi gerekmektedir. ( Gen~lik Hizmetleri ve Spor iI

Mudurlugunden veya IIgili Federasyondan Onayh ) 3.KulOpte lisansholan ogrencilerin puanlama sistemi

komisyon tarafmdan verilecek.



FORM DiLEKc;:'E

KIZIL TEPE SPOR ttsssr MUDURLUGUNE

Velisi bulundugum 'In okulunuzun yetenek SlnaVlnagirmesini istiyorum.

Gerellni an ederim.

(•..•' .•••/2017)

()irenci Velisinin

AdlSoyadl

Imzasl

EvAdresi: .

............................................................
Alan Kodu lie Blrlikte EvTelefonu:

I~Adresi: .

.............................................................
Alan Kodu lie Blrllkte 1$Telefonu:
GSM:7



KIZILTEPE SPOR LisESI SINAV GIRI~ BELGESi

O~RENCiNIN

Aday No : ..

T.C. Kimlik No : ..

Adr-Sovad: : .

BabaAdl : ..

Ana Adl : ..

Dogum Veri : .

Dogum Tarihi : .

Cinsiyeti : .

Mezun Oldugu Okul : .

Sinav Tarihi : .

Smav Saati : .

Sinav Veri : .

EK-l

FOTO~RAF

imza-MiihUr

Adl-Soyadl

Okul MudOrO
*Birden fazla gUzeJ sanatlar lisesi veya spor Iisesine mUracaat eden ogrencilerin basvurulan gecersiz sayihr.

Koordinasyon Testi S,navi A~lklamasl
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Bu smav adaylann sportif becerilerini ve motorsal ozelllklerlnl olcmek arnactvla yapllacaktlf.Heradaym1 (Bir)

hakki vardir. Adaybastakomutuile fotoselaralrgrndangecerek smavrru baslatrr, bltlsfotoselindengecerek

smavrrnbitirir. Heristasyonuntam yapilmas: gerekmektedir.Eksikveyahatahyapllanistasyonlardaadaytekrar

hatayaptlglyeregeridondi.irUiecekveadaylarrni~inzamankayblolacaknr.

1-Start: Yansrnasrrasi gelen aday kendisini ham hissettigi anda belirlenen iki huni arasmdan
gecerek teste baslar.

2- One dOztakla atma: Aday 2 m uzunlugunda 1 m geni~ligindeki minderden duz takla atarak
vansmava baslar, Duztakla atamayan aday bu testte basansizsavrhr.

3.Sagasola ~ift sl~rama tahtasu Bu istasyona gelen 3 m uzunlugunda 40 emyOksekligindeve 10
em geni~liginde alan tahtanrn uzerinden ~ift ayak 5 defa stcrama yaparak bir sonraki istasyona
gecer. Tek ayaklasicrama kabul edilmez. Tahtavr dusuren aday tahtavt dOzeltip kaldlgl verden teste
devam eder. Srcrarna tahtasmt gecemeven aday diger istasyonlara gecernez.

4.Basketbol Slalom:Aday 2 m arahklarla capraz dizilen aln adet slalom cubuklanmn onunde
bulunan kasadanbasketbol topunu alarak driplingle ( top surme) gecerek en son slalomu gectlkten
sonra topu bos kasayabirakarak istasyonu tamamlar. Slalom cubuklanru dO$Orenaday cubuklan
duzelterek kaldlgl verden teste devam eder.

5. Hentbol Topu HeDuvaraTemel Pas:Aday 3 metre mesafede bulunan Kasanrni~inde hentbol
topunu alarak duvara 3 basanhatl~ yaptrktan sonra topu kasayabirakir.
Hata: Topu kasayakoymamak ve belirtilen Verden atl$ yapmamak
6.Futbol Slalom ve MinyatOr KaleyeSut: C;emberini~inde bulunan futbol topunu aday ayaklanyla
alarak 4 engelin araslOdanslalom yaplp ge~ikten sonra belirtilen verden ( Kaleye5 metre )$ut
cekmek zorunda .Sutgol ile tamamlanmadlgl takdirde aday hemen sagmdabulunan yedek topu
ayaklarryla belirtilen verden kaleye $ut atar.ikinci ~utta gol aranmaz.

7.Tekerlekli EngelGer;:i~:Aday verde bulunan bi.itOntekerleklerin( altl adet) icine tek ayakla
basmak ~artlyla engeli ge~er.
Hata: Tekerlegin I~ine basmamakve tekerlegin OstOndenatlamak.

8.0sten -Altan,Altan OstenGec;i~;Aday belirtilen yuksekte bulunan 3 tane engelden birincinin
Ostiinden ,ikincinin altrndan ve Or;:uncuengelin ustOndenge~erektamamlar.
Hata: Engelleri devirmek ,engeli degi~ik bir bi~imde ge~mek.
9. ZikzakSurat ko~usu: istasyonlarr ba$an ile gecen aday toplamda 15 m uzunlugundaki Zikzak
Siirat alaOiko~arakge~er.
Hata : Belirtilen alanda ko~mamak,alanmdl~rnaClkmak.
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8. Derece ve puanlama tablosu:

NOT: Ogrenci se~imi, vetenek smavmm %70' i lie vuzluk sisteme donu$tUrulen ortaogretime
ver1e$tirme puamnm %30 I U ahnarak 100 (Viiz) tam puan iizerinden yapllacaktlr. Yetenek smavmda
50 (elli) puan barajmm altmda kalan oirenciler ba$arlslzsayllarak deierlendirmeve ahnmaVacaktlr.

l-I;abukluk ve Hrz: Eniyi derece 20 puandir, En iyi dereceden 4 saniyearahklarla dO~ukkosan
adaydan 0,50 puan dO~urUleeektir.

2-KOORDiNASYON:En iyi derece 45 puandrr, En iyi dereceden 20 sallsearahklarla yapan
adaydan 0,50 puan du~Oruleeektir.

3-KUWET (UZUNATLAMA):Eniyi derece 10 puandrr. En iyi dereeeden 1 em arahklarla du~uk
uzun at lama yapan adaydan0,10 puan du~OrOleeektir.

Not. SmavmButun a$amalarmda ogrenciye 2( ikl) hak verilecektir .En iVi derecesi ahnacaktlr.

Genel degerlendirme sonucu puan e$itligi olmasi halinde srrasrvla a$ag,dakikriterlere gore
degerlendirme vapilacaktrr:

1-0rtao~retime verlestlrme puaruvuksek olan aday oncelikli olaeak.

2-Dogum tarihi(Ya~, ku~ukolan avantajh olacak)

3-Yetenek smavi puam vuksek olan aday avantajh olacak.

4-Kura ile belirlenecek
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8- TEMEL iLKE VE KURALLAR

1-2017-2018 Egitim-ogretim Yilt Spor liseleri Yetenek Smavt ile ilgiJi ilke kural ve uygulamalar
hakkmda sizleri bilgilendirmek amacryla haztrlanan bu kilavuzu dikkatle okumadan hareket etmeyiniz.
Krlavuzdakl hususlaragereken onemt gostertnlz, Busizin menfaatiniz i~ingereklidir. Buklavuzu kayrtve
verlesttrrne i~lemleri tamamlanmcaya kadar saklarnamzvaranmza olacakttr.

2-Adaylar kullandiklan gogus numarasi ile aday kavrt numaralarmrn avru olmasma dikkat
edeceklerdir.

3-Adaym on kaYlt esnasmda beyan ve teslim etti~i bilgi ve belgeler ile kesin kavrt sirasmda
teslim ettigi belgeler arasmda farkhltk olmasi halinde aday smavi kazanrmsolsa bile adaym kazarulrms
hakki iptal edilecektir.

4-Smavlar aday numarasma gore vaprlacaknr. ilk olarak ktz adaylar ardmdan erkek adaylar
smava ahnacaknr,

5-Smavsrrasi geldiginde her ne sebeple olursa olsun smav yerinde ham bulunmayan adaylar
kesinlikle smavaahnmayacakve srnavhakkmi kaybedecektir.

6-Adaylar smav giri~ belgesi ile birlikte resimli ozel kimlik belgelerini de yanlannda
bulundurmak zorundadirlar. (hel Kimlik belgesi(Nufus cuzdam, Pasaport)olmayan ve smav giri~
belgelerini kaybeden adaylar smava ahnmaz. Her smav onceslnde kimlik kontrolu yaprlacaktrr, Nufus
cuzdaninda resim olmayan sogukdarngasibulunmayan, belirli olmayan ozelligini kavbetmls veya nOfuz
cuzdamndakl resim kendisine benzemeyen adaylar smava ahnmavacaklardrr, Adaylann ntlfus
cuzdanlanndakl resimler eski ise en az son 6 ay i~inde ~ekilmi~ resimlerini kullanarak yenilemeleri
gerekmektedir.

7-Yapllan smavlarmdegerlendirilmesi sonucunda adaylann asHya da yedek listeye girebilmesi
i~in 50 puanl a~malan esastlr.

8-Smava girmeyen veya ~e~itli nedenlerden dolaYI smava alrnmayan, smavdan ~Ikanlan,
smavda ba~an saglayamayan, smavi ge~ersiz saYllan adaylarm okul aile birligine yatlrml~ olduklan
ucretler geri odenmez.

9-Smavkomisyonu aksine bir karar almadlk~a her turlii hava~artmdasmavlar devam edecektir.

10-Belgedesahtecilik yaptlklan anla~llan adaylar smavi kaybetmi~saYllacaklarve smavadevam
etmelerine izin verilmeyecektir.

ll-Kitap~lkta belirtilen, belirtilmeyen herhangi bir konuda standart belirlemeye smav
komisyonu yetkilidir. Koordinasyon etabmda istasyonlar arasl mesafeyi ayarlamak, degi~tirmek
komisyonun takdirindedir. SmavKomisyonu smavlarla IIgili her turlu degi~ikligi yapma hakkmasahiptir.



12-Yetenek smavlannda adaylar spor klyafetlerini (~ort, spor avakkabi vb.) beraberlerinde
getireceklerdir. Smavlarbaslamadanonce kendilerine verilen gogusnumaralart ile smavagireceklerdir.

13-Slnavlaresnasmdasmavlarm yaplldlgl tesislere hangi nedenle olursa olsun zarar verenler
hakktnda lslernvapilacakve verilen zarar odetttrtlecekttr.

14-Smavsirasmda sportmenllge ve ogrencilige uygun olmayan davrarnslarda bulunan adaylar
smav komisyonu taraftndan diskalifiye edilerek smav alanmdan cikanlacak ve degerlendirmeye
altnmavacaklardrr. Buki~ilerinodedlklen ucret iade edilmeyecektir.

15-Adaylarasmav sonucu ile ilgili olarak avrrca ve sahsen duyuru vapilrnavacaknr.

iTiRAZLAR

Adaylarm veya velilerin yapabilecekleri itirazlann sinav komisyonunu gereksiz yere rnesgul

etmemesi lcin, itiraz edecek olan adaylar Klzlltepe Spor Usesi Okul Aile Birligi'nin hesabma

(acrklarna kismma: "Krziltepe Spor lisesi Yetenek Smavr ltirazrlcin" yazllacak) 200 (lkiyuz) TL

vanracaklar ve banka dekontunu ltirazlanru bildiren dilekc;:elerine ilistlrerek okul

mudiirlOgune basvuracaklardir. Itirazlan yerinde bulunan adaylara odedikleri bedel iade

edilecek, itirazlan gec;:ersizsavilan adaylardan ahnan ucretler ise iade edilmeyecektir.

Yukanda bahsedilen tarzdan baska tUrlU vapilacak itirazlar dikkate ahnmavacaknr.

SINAV KOMISYONU SINAVLARLA iLGiLI HERTORLODE~iSiKLi~1 YAPMA HAKKINA

SAHiPTiR.

NOT: Ba$vuru evraklan mavi dosyada teslim edilecektir.

Klzlltepe Spor Usesi

Yetenek Sinavi Yurutme Komisyonu


