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Konu: Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alımı

DAĞITIM YERLERiNE

İıgi : İı ııaiııi Eğitim Müdürlüğünün l5.09.20l5 tarih 9236082 sayılı yazısı.

İlimiz Ortahisar ilçesi Trabzon Spor Lisesine 2015-2016 eğitim öğretim yılı için boş

kalan kontenjanlara ilgi Yönetmelik doğrultusunda ek yetenek smavı ile öğrenci alınacaktır.

Söz konusu yetenek smavma ilişkin sınav takvimi ekte gönderilmiş olup i|iniz/i|çeniz
okul müdtirltiklerine duyurulması hususunda;

Gereğini rica ederim.

Ziya DURMUŞ
İlçe Milli Eğitim Müdilrü

EK:
-Yazı (2 Sayfa)

Dağıtım :

-Tilm Okul Müdtirliiklerine

Hükilrnet Konağı Ek Binası 6 l 500 Tonya/Trabzon

Elektronik Ağ: tonya-meb. gov.tr

e-posta: tonya6 1 @meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için E.ALBAYRAK Şb. Müdürü

Emre BEKAR MemurTel: (0 462) 881 24 8l
Faks: (0462) 88l 24 8l

ffiaileimzalanmıştır.http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden2897.b828-3180-aae3.76d6koduileteyitedilebilir.
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Sayı : 65544067 -200-E.9236082
Konu: Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alımı

15.09.2015

»eĞırıu ypRrpNNe

İıgi : Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim Kurumlan yönetmeliği.

İıimiz ortahisar ilçesi Trabzon Spor Lisesine 2015-2016 eğitim öğretim yılı iÇin boŞ

kalan kontenjanlara ilgi yönetmelik doğrultusunda ek yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.

Söz konusu yetenek sınavına ilişkin sınav takvimi ekte gönderilmiŞ olup ilinlzli|Çeniz

okul müdürlüklerine duyurulması hususunda;

Gereğini arzye rica ederim.

Hızır AKTAŞ
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

Ek:
SınavTakvimi(3sayfa)

Dağıtım:
_80 İl Valiliğine
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

-Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müdtlflüğü)

Hükümet Konağı Valilik Binası Ayrıntılı bilgi için: şb.Md,G, ııınııajşralTANoĞLU

Elektronik Ağ: www.trabzon mem.gov.tr Şef: R. BEKTAŞ Tel: (0 462)2302094_1l31_1109

e-posta: ortaogretim6l@meb.gov.tr Faks: (0462) 2302096

3p6-b523-5a53 kodu ile teyit edilebilir





Madde - 1: Ön Kayıt TarihIeri

Adaylar t4-27 Eylül 2015 tarihleri arasında (resmi mesai zamanlarında) okul

müdürlüğümüze doğrudan veya posta ile başvuru yapabilirler. Postadaki gecikmeler( sınav başlangıç

zamanına yetişememesi durumunda )nedeni ile evraklar değerlendirmeye alınmaz.

Madde - 2: Açık Kontenjan

5 (geş) açık Kontenjan için sınav yapılacaktır

Madde _3; Ön kayıt için başvuruda bulunacak adayIardan istenen belgeler

a-2o75-2oL6 eğitım öğretim yılında orta öğretlm kurumlarının 9. Sınıfına kayıtlı öğrenciler

b-En son yetenek sınavında Spor lisesine kayıt hakkı kazanmış ancak puan esasına göre başka okula

kayıt yaptıran öğrenciler ; yetenek sınavı puanı aynı olmak şartı ile sınava girmeden sıralamaya

girebileceklerdir veya yeniden sınava girerek yeni sınav puanı ile sırlamaya ekleneceklerdir

Yazılı şartlarauyan adaylar başvurudabulunabileceklerdir

Ön kayıt için gerekli belgeler ve işlem aşamaları

l- Başvuru Dilekçesi
2- 2oL5l2ol6 Eğitim Öğretim yılında 9. Sınıfta olduğuna dair öğrenci belgesi

3-yetenek sınavına girmesine engel hali bulunmadığını belirten sağhk raporu (ek:1)

4-Resimli Nüfus Cüzdan fotokopisi

5-1 adet vesikalık fotoğraf

6- 10o TL Sınav ücreti. Ücret tutarı Aile Birliği kararı olup, birliğin Halk Bank Trabzon Mumhaneönü

şubesi Hesap No: TR13 ooo1 2oo9 7730 0016 OOO1 35 hesabına ' 'sınav harcamaları için' başlığı

ile yatırılacak, dekontun bir nüshası okula verilecektir. Hicbir sekilde para iadesİ vapılmavacaktır.

(Ek:2l

7-Taahhütname (ek 2)

8-Varsa sporcu öz geçmiş belgeleri

Madde - 4: Sınava Girecek ÖğrenciIer Listesi

Sınava girecek öğrencilerin listesi 28 Eylül 2015 tarihinde ilan edilecektir

Madde - 5: Sonuçların İlanı

Asil ve yedek liste 29 Eylül 2015 saat 14:00 da sonra okulun internet sayfasında

www.trabzonsporlisesi.meb.kl2.tr adresinde ila n edilecektir.



Madde - 6: Kesin Kayltlar/ Yedek Listeden Kayltlar
Veliler dilekçe ile başvuru yaparak asil listeden öğrencilerin kesin kayltlarl 29 Eylül 2015

14:00 -15:30 saatleri arasında yapllacaktlr.

Kesin kay|tlarlnl zamanında yapmayan adaylar bu tarihler dışında kayltlarlnl yaptlramazlar

Yedek liste oluşursa 29 Eylül 2015 ı4:00 -16:30, kesin kaylt yaptlrmayan adayların yerine

kesin kaylt hakkı elde edenlerin kayltlarl yapllacaktlr

Madde 7- Yetenek Sınavı Tarih, Yer ve saatlerı

Yetenek slnavl 28-29|L2zoo'a kadar) Eylül 2015 tarihleri arasında yapllacaktlr Testlerin

başlama saati 10:00 dur.

Sınavın Yapılacağ| Yer: Trabzon spor Lisesi. (Beştaş Mahallesi}

ilgililerin www.trabzonsoorlisesİ.meb.k12.tr adresini Ve okulda yapılacak ilanlarl takip

etmeleri gerekmektedir

Sınavın tarih, yer, zamanında (vb.) çeşitli nedenler|e olabilecek değişiklikler okulumuzun

internet sitesinde; sınav zamanındaki değişiklikler sınav alanında ilan edileceğinden, adayların

okuldaki duyurular! Ve internet sitesinİ, stnav günleri slnav alanlnda komisyon duyurularlnI takip

etmeleri gerekmektedir. Takip Ve sorumluluk sInava giren adaylara ve veıilerine aittİr.


