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DEĞERLİ ADAYLAR

Gaziantep Spor Lisesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Gaziantep Lisesi’nde taş
binada açılmıştır. Bu öğretim yılında ilk olarak okulumuza 60 öğrenci
alınmıştır.Okulumuzda boş bulunan 2 kontenjan için sınav yapılacaktır. Okulumuza
öğrenci alımı, bakanlığımız tarafından belirlenen ve her yıl resmi yazıyla okullara tebliğ
edilen temel kural ve hususlara göre yapılmaktadır
Okulumuzun seçme sınavları iki aşamalı uygulama sınavı olarak gerçekleştirilmektedir.
Sınavlara katılan adayların tabi tutulacakları uygulamalar şunlardır:
1- AŞAMA: a) Sportif Beceri Koordinasyonu
2- AŞAMA: b) Ritim Duygusu
3- AŞAMA: c) Sporcu Geçmişi
4- AŞAMA: c) Ortaöğretim Yerleştirme Puanı
Sınavlarda;
1. Aşama
a) Koordinasyon: (farklı motor özelliklerini test eden istasyonlardan oluşur) (45
Puan)
b) Çabukluk ve Hız: 20 metre Sürat Testi (20 Puan)
c) Kuvvet: Durarak Uzun Atlama Testi (10 Puan)
2. Aşama
a) Ritim (10 Puan)
3. Aşama
a) Sporcu Geçmişi (15 Puan)
Not: Bu 3 aşamada alınan puanlarının toplamının %70 i alınacaktır.
4. Aşama
a) Ortaöğretim Yerleştirme Puanı (100’ lük sisteme dönüştürülen Ortaöğretime
Yerleştirme Puanının %30’ u alınacaktır)
Not: Puanlamalar 100’ lük sisteme göre yapılacaktır ve hesaplanan yetenek sınavı
puanında

50

puan

barajının

altında

kalan

değerlendirmeye alınmayacaktır.
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öğrenciler

başarısız

sayılarak

Adayların puanı hesaplanırken puanı en son haliyle 50.00’ın altında kalan aday
sıralamaya giremeyecektir. Yeterli kontenjan olsa dahi 50.00’ın altında puan alanlar
sınavı kazanamamış sayılacaklar ve yedek listeye dahi alınmayacaklardır.
Sınavlar bir bütünlük içerisinde yapılacaktır ve aşamalarda eleme olmayacaktır.
Adaylar elde ettikleri derecelerden aldıkları puanlara göre okulumuza girmeye hak
kazanacaktır. Sınavların her hangi bir aşamasına katılmayan aday başarısız
sayılacaktır.
Sınav komisyonu aksine bir karar almadıkça her türlü hava şartında sınavlar devam
edecektir.
ADAYLARIN DİKKATİNE
 2017 Özel Yetenek Sınavı ile ilgili ilke, kural ve uygulamalar hakkında sizleri
bilgilendirmek amacıyla hazırlanan bu kılavuzu dikkatle okumadan hareket
etmeyiniz, kılavuzdaki hususlara gereken özeni gösteriniz. Bu sizin menfaatiniz
açısından gereklidir.
 Sınavlarda ve sınav sonrasında yapılacak işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer
almaktadır.
 Bu kılavuzu kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar internetteki
sitemizden temin edip saklamanız yararınıza olacaktır.
 Adayın ön kayıt esnasında beyan ve teslim ettiği bilgi ve belgeler ile kesin kayıt
sırasında teslim ettiği belgeler arasında farklılık olması halinde aday sınavda başarılı
olsa bile, adayın kazandığı hak iptal edilecektir.

 Sınavlar ön kayıt sırasına göre yapılacaktır. İlk olarak kız adaylar, ardından erkek
adaylar sınava alınacaklardır.
 Adaylar ön kayıt sırasında kendilerine verilecek sınav giriş belgesi EK 1ile birlikte
resimli özel kimlik belgelerini de sınav süresince yanlarında bulundurmak
zorundadırlar. Özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport) olmayan ve sınav
giriş belgelerini kaybeden adaylar sınava alınmaz.
 Her aşamadan sonra sınav giriş kartlarına yapılmış olan derece yazılacaktır.
 Sınav kamera sistemiyle izlenilecektir. 

 HER SINAV ÖNCESİNDE KİMLİK KONTROLÜ YAPILACAKTIR.
NÜFUS CÜZDANINDA RESİM OLMAYAN, SOĞUK DAMGASI
BULUNMAYAN, BELİRLİ OLMAYAN, ÖZELLİĞİNİ KAYBETMİŞ VEYA
NÜFUS CÜZDANINDAKİ RESİM KENDİSİNE BENZEMEYEN ADAYLAR
SINAVA
ALINMAYACAKLARDIR.
ADAYLARIN
NÜFUS
CÜZDANLARINDAKİ RESİMLER EĞER ESKİ İSE EN AZ SON 6 AY
İÇİNDE
ÇEKİLMİŞ
RESİMLERİNİ
KULLANARAK
NÜFUS
CÜZDANLARINI YENİLEMELERİ GEREKMEKTEDİR.
 Sınav giriş belgeleri sınav bitiminde adaylardan geri alınacaktır.
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GAZİANTEP SPOR LİSESİ
2017 - 2018 ÖZEL YETENEK SINAVI EK KONTEJAN
TAKVİMİ
BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:
16-20 Ekim 2017 tarihleri arasında Gaziantep Lisesindeki ön kayıt
büromuzda saat: 10:00 -12:00 ile 13:00- 15:00 saatleri arasında yapılacaktır.
ADRES: Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı 27010 Şahinbey/
Gaziantep TELEFON: 0(342) 231 35 72 Belgegeçer: 0(342)220 87 91
SINAV TARİHİ:
Sınavlar 25-27 Ekim 2017 tarihlerinde Ak kent Spor Salonun da Yapılacak.
SINAV SONUÇLARI:
27 Ekim 2017 Cuma günü İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinde
açıklanacaktır.
KESİN KAYITLAR:
Kazanan öğrencilerin kayıtları 30-31 Ekim 2017 tarihleri arasında e- okul
sistemi üzerinden yapılacaktır.

4

SINAV
SAATLERİ

SINAV TÜRÜ

SINAV TARİHİ

Koordinasyon

25 Ekim
2017

10.00-17.00

Ak kent Spor Salonu

26 Ekim
2017

09.00-17.00

Ak kent Spor Salonu

09.00-17.00

Ak kent Spor Salonu

Hız Koşusu ve Uzun
Atlama

Ritim

27 Ekim 2017

SINAV YERİ

Tüm Adayların
25Ekim 2017 tarihinde Saat 09:30’da,











Girecekleri sınavların içeriğine uygun spor malzemeleri,
Sınav giriş belgeleri,
Kimlik belgeleri, (Nüfus Cüzdanı veya pasaport)
Kendilerine verilen sınav numarası ile birlikte
Şahinbey Gülşen Batar Lisesi Spor Salonu’nda hazır bulunmaları
gerekmektedir.
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YETENEK
SINAVI PUANI

YETENEK SINAVININ BELİRLEYİCİLERİ

1-Fiziksel
uygunluk

Yapılacak olan testler

75 Puan

Milli sporcu
Farklı motor özelliklerini

a-Koordinasyon

test eden istasyonlardan
oluşur

45

b-Çabukluk ve Hız

20 m. sürat testi
Durarak dikey sıçrama
veya durarak uzun atlama
testi

20

c-Kuvvet
2-Ritim
3- Sporcu Geçmişi

10
10 Puan
15 Puan

Millî sporcu

15

Türkiye şampiyonası 1-4
a-Takım sporları

b- Bireysel sporlar

Türkiye şampiyonası 1-4
Türkiye şampiyonası 5-8
Grup 1-4
İl 1-4

13
11
9
7

Grup 1-4
Türkiye şampiyonası 1-4
Türkiye şampiyonası 1-4
Türkiye şampiyonası 5-8

15

İl 1-4

7

9

13
11
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YERLEŞTİRME
PUANININ
BELİRLEYİCİLERİ

YERLEŞTİRME
PUANI

AÇIKLAMALAR :
* Ortaöğretime yerleştirme puanının 1/5 i alınarak 100 lük sisteme dönüştürülür. Bölme
işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
1- Fiziksel uygunluk testlerinden koordinasyon testi bütün sınavlarda uygulanmak
zorundadır. Bu testle birlikte toplam üç testin uygulanması gerekmektedir. Komisyon bu
testlerden hem dayanıklılık-çabukluk ve hız testlerinden birisini hem de esneklik ve
kuvvet testlerinden birisini seçmek zorundadır.
2- Sporcu özgeçmişi değerlendirilirken birden fazla kategoride derecesi bulunan adayların
en yüksek puanı aldığı kategori değerlendirilecektir.
Sporcu özgeçmişinde adayların durumunu belgelendirmesi gerekmektedir.
1-) FİZİKSEL UYGUNLUK SINAVI
a-) Koordinasyon (45 Puan)
Bu Sınav Adayların farklı motorik özelliklerini test eden istasyonlardan oluşur.
PUANLAMA:
Kızlar ve erkekler ayrı ayrı değerlendirilecek , beceri koordinasyon parkurunu en iyi derece
ile en kısa sürede bitiren aday 45 puan alacaktır. Diğer adaylar yaptıkları derecelere göre
her 0.50 ( yarım) saniyeye, 1 (BİR ) puan düşülerek sonlandırılacaktır.
- Aday başlangıç noktasından geçerek sınavını kendisi başlatır., bitiş
noktasından geçerek sınavını bitirir.
- Yapılan hatalarda adayın hata yaptığı istasyonun başlangıç noktasına geri
döndürülecektir.
SPORTİF BECERİ KOORDİNASYON PARKURUNA AİT ÖNEMLİ NOT: Her
istasyonun tam yapılması gerekmektedir. Aday herhangi bir istasyonda hata yaptığında
komisyon üyesi tarafından geri dön denilip o istasyon baştan yaptırılacaktır., başa
dönülüp yapılmadığı taktirde aday diskalifiye edilecektir.
ÖNEMLİ AÇIKLAMA:
1. 1.AŞAMA İLE 2. AŞAMANIN ARİTMETİK ORTALAMASI ALINACAKTIR.
2. Sınav Tarihi: 25 Ekim 2017
3. Saat: 10:00
4. Yer: Şahinbey Ak kent Spor salonu
NOT: Sınavların bütün aşamalarında kız öğrencilerin sınavı önce müteakiben erkek
öğrencilerin sınavı başlayacaktır.
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a-) Koordinasyon (45 Puan)
Beceri – koordinasyon testi adayın sürat beceri ve çabukluğunu ölçen bir test olup
sınav içerisindeki ağırlığı %45’tir.
- Başlama komutu ile birlikte minder üzerine gelerek önü kapalı takla atlılır.
- - Aday daha sonra ( Engellerin 3’ü alçak ve 2’si yüksek olan 1.3.5. engelleri
üstünden ( 40 cm) 2.ve 4. Engellerin altından (90 cm) geçecektir.
- Kasa içerisinde bulunan siyah toplardan bir tanesini 4 mt ilerideki kırmızı
kasaya (1) , kırmızı kasadaki kırmızı toplardan bir tanesini siyah topun olduğu
kasaya ( 2) siyak topun olduğu kasadaki siyah topu kırmızı kasaya (3) ve bu
kasada kalan son kırmızı topu diğer kırmızı topun olduğu kasaya bırakır (4).
- Daha sonra 5 mt ilerideki atış çizgisinde bulunan futsal topunu minyatür kaleye
gol atar ve devam eder. Şayet vuruşu başarısız olursa 5 mt geride bulunan
slalom çubuğunun etrafını dönerek koordinasyona devam eder.
- Aday kurulu bankın üzerinde önce çift ayak sıçrama ile ileriye sonra sağa,
tekrar ileri ve en son olarak da sola sıçrar.
- Aday 1 mt aralıkla dizili 7 slalom direği arasından koşarak kendine göre soldan
başlayarak slalom yaparak aday engelleri çekip- iterse veya slalom sırasında
atlarsa hata yaptığı yerden itibaren parkuru tekrar edecektir.
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KOORDİNASYONA AİT ÖNEMLİ NOT:
Her istasyonun tam yapılması gerekmektedir. Eksik istasyon geçişlerinde ve hatalı
geçişlerde adayın koordinasyon sınav süresine her hata için ayrı ayrı bir (1) saniye
eklenecektir.

PUANLAMA:
Adaylar koordinasyon testine sadece bir (1) kez katılırlar. Adayın derecesinin puan
karşılığı değerlendirilir.

b) Çabukluk ve Hız (20 Puan)
20 metre sürat parkurunda başlangıçta ve bitişte kronometre tutulacaktır. Aday hız testine
isterse başlangıç noktasından maksimumu 1 metre geriden başlayabilir.

c-) Kuvvet (10 Puan )
Durarak Uzun Atlama Testi . Başlangıç noktasından çift ayak ile durarak ileri doğru atlama .
Belirtilen çizginin gerisinde çift ayak olarak sıçrayarak yine çift ayakla yere temas etmek
zorundadır. Yere düştüğü noktada geride olan en son uzvunun yere temas ettiği yerden
başlangıç noktasına doğru ölçülür.

2-) RİTİM SINAVI (10 PUAN)
Öğrencilerin ritim duygusu ölçülecektir.
Aday, sınav komisyon üyelerinin vereceği ritmi aynı hızda , doğrulukta, eliyle sergilemesi
beklenir.
NOT:
Kızların ve erkeklerin koordinasyon , Çabukluk ve Hız , Kuvvet ve Ritim sınavlarından
aldıkları derecelerin en yükseğine ÇAN EĞRİSİ uygulanacaktır. ( Kızların ve
Erkeklerin dereceleri ayrı ayrı değerlendirilecektir.)

3-) SPORCU GEÇMİŞİ (15 PUAN)
ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
NOT:
1- Tüm sınavlarda fotosel kullanılacaktır.( Gerektiğinde hassa el kronometresi de
kullanılacaktır.
2- Belgelerde sahtecilik yaptıkları anlaşılan adaylar sınavı kaybetmiş sayılacaklar
ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir.
3- Adaylar Yetenek sınavında aldıkları tüm puanlar toplanarak puanlama
yapılacak olup 60 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır. Aynı sayıda
öğrenci de yedek listeye girmeye hak kazanacaktır. Eşit puan söz konusu
olduğunda ise sırasıyla , aşağıdaki kriterlere göre değerlendirme yapılacaktır.
A)- Doğum Tarihi ( Küçük olan avantajlı alacak.
B)- Fiziksel Uygunluk Testi ( Yüksek olan avantajlı alacak.)
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İTİRAZLAR:



 Adayların veya velilerin yapabilecekleri itirazların sınav komisyonunu
gereksiz yere meşgul etmemesi için, itiraz edecek olan adaylar Gaziantep Spor
Lisesi Okul Aile Birliği’nin T.C. Ziraat Bankası Akyol Şubesi
 TR 18-0001-0026-0881-93-5044 - 5001 nolu İBANA veya 2608-819350445001 Nolu hesaba 250 (İki Yüz Elli) TL yatıracaklardır.
ve banka dekontunu itirazlarını bildiren dilekçelerine iliştirerek okul
müdürlüğüne başvuracaklardır. İtirazları yerinde bulunan adaylara ödedikleri
bedel iade edilecek, itirazları geçersiz sayılan adaylardan alınan ücretler ise iade
edilmeyecektir. Yukarıda bahsedilen tarzdan başka türlü yapılacak itirazlar
dikkate alınmayacaktır.
GAZİANTEP SPOR LİSESİ
SINAVA GİREN TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ.
SINAV KOMİSYONU SINAVLARDAN ÖNCE VEYA SINAVLAR
SIRASINDA, SINAVLARLA İLGİLİ HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİĞİ
YAPMA VE SINAV KILAVUZU HAZIRLANIRKEN SEHVEN
YAPILMIŞ OLABİLECEK HER TÜRLÜ YANLIŞI DÜZELTME,
KILAVUZDA
BELİRTİLMEMİŞ
VEYA
SONRADAN
OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ KONUDA KARAR ALMA VE
UYGULAMA YETKİSİNE SAHİPTİR. SINAV SÜRESİNİN UZAMASI
HALİNDE
SINAVLARA
HAFTA
SONUDA
DEVAM
EDİLEBİLECEKTİR.
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