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İÇİNDEKİLER 
 

 1-Okulumuzun amacı, 

                                                   a)Misyonumuz 

    b)Vizyonumuz 

 2-Okul Müdürünün Konuşması 

 3-Kontenjan durumu, 

 4-Başvuru için gerekli belgeler, 

 5-Kimler başvuru yapabilir? 

 6-Sınav Takvimi, 

 7-Sınav Yeri Bilgileri, 

 8-Temel İlke ve Kurallar 

 9-Yetenek Sınavı 

           10-Sınav Puanının Hesaplanması 

11-Pansiyon Durumu 

12- İtirazlar 

 

 

 

 



 

 

1-OKULUMUZUN AMACI,     
 
 Öğrencilerin Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçları yanı sıra ve spor alanlarında; 

a) İlgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ve spor eğitimi ile ilgili temel bilgi ve beceriler 

kazanmalarına yönelik eğitim-öğretim görmelerini ve alanlarında başarılı bireyler olarak 

yetişmelerini, 

b) Sporla ilgili yükseköğretim programlarına hazırlanmalarını,  

c) Türk sporuna katkıda bulunan ve başarıyla temsil eden bireyler olarak yetişmelerini, 

ç) İş birliği içinde çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazanarak takım ruhu ile hareket 

etmelerini, 

d) Alanlarıyla ilgili araştırma yaparak yorum ve uygulama yetkinliğine ulaşabilmelerini,  

e) Millî ve milletlerarası sportif faaliyetleri takip ederek bilgi ve kültürlerini geliştirmelerini, 

f) Spor disiplini ve centilmenlik duyarlılığını benimseyen bireyler olarak yetişmelerini 

sağlamaktır.  

 
A-MİSYONUMUZ 

           Anayasa ve Türk   Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda hareket eden, bilimsel ve 

teknolojik  yeniliklere açık, çevre ve ülke ihtiyaçlarına uygun çalışan,  sürekli olarak   gelişen 

ve yenilenen, aktif öğrenme yöntem ve tekniklerini  kullanan; öğrencilerini yüksek öğrenim 

kurumlarına hazırlayan ve onların topluma aktif uyumunu sağlayan, mutlu, üretken, çağdaş, 

sosyal–kültürel-bilimsel alanlarda çalışmalar yapan, kendine güvenen kişiler olarak yetiştiren; 

ülke  sporuna yetenekli sporcular kazandıran ve onların uluslararası yarışmalara katılarak 

ülkemizi en iyi şekilde    temsil etmelerini sağlayan, okul sporlarının gelişmesine destek 

veren, diğer spor kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışan, dünya normlarında bir    

kurum olabilmek için varız. 

 

B-VİZYONUMUZ 

              Öğrencilerimizin; çağdaş anlayış içerisinde bilgiye ulaşan ve bu bilgiyi kullanabilen, 

kalıcı, istenilen ve örnek davranışlar geliştiren, spor anlayışına bağlı, ahlaklı, sporu bir uğraş 

değil de bir kültür, bir felsefe kabul eden, sözlü ve yazılı iletişim becerisi yüksek, toplumsal 

sorunlara duyarlı, okuyan, araştıran, teknolojik yeniliklere açık, yaratıcı ve üretken, sürekli 

kendini geliştiren, çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazanarak takım ruhu ile  hareket 

edebilen, yükseköğretim kurumlarına etkin olarak hazırlanan, yarışmalarda okulumuzu 

başarıyla temsil edebilen, etkili, nitelikli, çağdaş, demokratik, laik, sosyal bireyler olarak 

yetişmelerini sağlamaktır. 

 

 

 

 

 

 

 



2-OKUL MÜDÜRÜNÜN KONUŞMASI, 
 

               DEĞERLİ ADAYLAR, 

 

              Bitlis Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Bitlis Hikmet 

Kiler Fen Lisesi binasında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Daha sonra okulumuz 

Bitlis Cemil ÖZGÜR Teknik ve Endüstri meslek lisesinin üçüncü katında eğitim ve 

öğretimine devam etmiştir. Okulumuz 2013 yılında Ortaöğretimde yeniden yapılanma 

çerçevesinde Güzel sanatlar bölümü ayrılarak okulumuz Spor Lisesi olmuştur. Okul 

binamızın 2014-2015 Eğitim öğretim yılında İsmail Eren Spor Tesislerinin bitişiğindeki 

derslik binasına taşınmış olup ismi Ziya Eren Spor Lisesi olmuştur.  Okulumuza öğrenci alımı 

bakanlığımız tarafından 2016/11 Nolu genelgede belirtilen esaslara göre öğrenci alımı 

yapılacaktır. Yetenek sınavının %70‘ i ile Ortaöğretime yerleştirme puanının 100 lük puana 

dönüştürülmesinden elde edilen puanın %30 ‘ undan oluşmaktadır. Bu hususlarla ilgili 

açıklamalar kılavuzumuzda yer almaktadır.  

 

 TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM 

 

                                                                                                                      İkram ÖZLÜK                                                        

   Okul Müdürü 

 
3-KONTENJAN DURUMU 

 

  

           2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için okulumuza bu yıl 9.sınıf kız ve erkek toplam 90 

öğrenci alınacaktır. 

          Çeşitli sebeplerden dolayı kayıt yaptıramayan öğrencilerin yerine 90 öğrenciden oluşan 

bir yedek liste hazırlanacak, kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine öğrenci seçilirken bu 

listeye başvurulacaktır. Asil ve yedek listeler sınav puanına göre belirlenecektir. 

 

4-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 
1.Ortaokuldan 2015- 2016 öğretim yılında mezun olduğuna dair belge (Bitirdiği ortaokul 

müdürlüğünden alınacak resmi belge ya da yazı 

2.Ortaöğretime Yerleştirme puanı sonuç belgesi (Bitirdiği ortaokuldan onaylı olacak. Bu 

belge 29 Hazirana 2016 tarihine kadar idaremize verilecektir. 

 

3.1 Adet Vesikalık Fotoğraf 

 

4.Nüfus Cüzdanı Örneği ya da Fotokopisi 

 

5.Sağlık Raporu (beden eğitimi ve spor yapmasına engel hali bulunmadığını belirten tek   

tabipten alınmış sağlık raporu) 

 

6.Sınav Katkı Bedeli (Ziraat Bankası Bitlis Şubesi Okul Aile Birliği Hesabına”50797822-

5001” 100,00 TL Yatırıldığına Dair Banka Dekontu Okulu aile birliği alındı makbuzu) 

 

7.Form Dilekçe (okuldan temin edilecektir) 



 

8.Anket (okuldan temin edilecektir) 

 

9.  Taahhütname (okuldan temin edilecektir) 

 

NOT: Yukarıda yazılı olan başvuru evraklarından 6-7-8-9 Nolu evraklar kurumumuzda 

bulunmaktadır. Buna bağlı olarak diğer evrakların da tamamlanarak başvuru yapılması 

gerekmektedir. Başvurular Bitlis Ziya Eren Spor Lisesi Müdürlüğüne velisi ile birlikte 

yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postadaki gecikmeler ve kaybolmalar nedeniyle 

zamanında ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

BİLGİ TELEFONU: 04342283263 

WEB : www.bitlisziyaerensporlisesi.meb.k12.tr 

 

5-KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?  

 
        Ortaokul ve İmam Hatip ortaokulunun 8’inci sınıfını bitiren öğrenciler ön kayıt için 

başvurabilirler,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bitlisziyaerensporlisesi.meb.k12.tr/


6-SINAV TAKVİMİ,   
 
 Sınav Takvimi Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 2016/11 

Numaralı genelgesinde açıklandığı gibi aşağıya çıkarılmıştır. Sınav takvimi ile ilgili bunların 

dışında ek uygulama olması durumunda Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün sayfasının takip 

edilmesi ve okulumuzun veb sitemizin ziyaret edilmesi yararınıza olacaktır. 

 

 

SIRA 

NO 
İŞLEMİN ÇEŞİDİ 

BAŞLANGIÇ 

TARİHİ 

BİTİŞ 

TARİHİ 

1 

 

Ön Kayıt Başvuruları 
20/06/2016 29/06/2016 

2 

 

Sınava Girecek Öğrenci 

Listesinin İlanı 
30/06/2016 04/07/2016 

3 

 

Sınav Tarihi 
11/07/2016 15/07/2016 

4 

Asil ve Yedek Listenin 

İlanı 

15/07/2016 mesai 

bitiminde WEB 

sitemizden 

duyurulacaktır. 

 

5 

 

Kesin Kayıt İşlemleri 
18/07/2016 19/07/2016 

6 

 

 

Boş Kontenjanlar İçin 

Yedek Liste İlanı 21/07/2016  

7 

 

 

Boş Kontenjanlara 

Öğrenci Alımı 22/07/2016  

8 

Açık Kontenjan 

Bulunması Halinde 

yedek Listeden 

Kayıtların Devamı 

22/07/2016  

9 

 

Buna rağmen açık kontenjanı bulunan ancak yedek listesinde 

yeterli sayıda öğrencisi olmayan okullar veya yedek listesi 

olmayan okullar,  

23-24 Temmuz 2016 tarihleri arasında aynı usulle sınav 

yapılarak  öğrenci alınacaktır.  

 

 

 

 



7-SINAV TARİHİ, SINAV SAATİ VE SINAV YERİ    BİLGİLERİ  

  

YETENEK SINAVININ BELİRLEYİCİLERİ 

Sınav 

Tarihi Sınav Saati 

Sınavın 

yapılacağı yer 

 

a-Komisyon 

Toplantısı 

 Sadece komisyonda 

görevli öğretmenler 

gelecektir. 

07.06.2016 10.00 

Ziya Eren Spor 

Lisesi 

Müdürlüğü 

b- Dayanıklılık 

 800 m. kız 1200 

m. erkek koşu 

testi 

20 11.07.2016 09.00-17.00 

Eren 

Üniversitesi 

Atletizm Pisti 

c-Koordinasyon 

Farklı motor 

özelliklerini test 

eden istasyonlardan 

oluşur 

45 
12.07.2016 

  
09.00-17.00 

İsmail Eren Spor 

Tesisleri 

e-Kuvvet 
Durarak uzun 

atlama testi 
10 13.07.2016 09.00-17.00 

İsmail Eren Spor 

Tesisleri 

2-Ritim 

Ritmi algılama 

ve ritmi uyg. 

becerisini ölçme 

10 

Puan 
14.07.2016 09.00-17.00 

İsmail Eren Spor 

Tesisleri 

3-Sporcu 

geçmişi 

 15 Adaylar ferdi ya da takım olarak yarışma sonuç 

belgelerini bağlı oldukları Federasyon ya da Gençlik 

hizmetleri İl Müdürlüğünden onaylanmış suretini okul 

müdürlüğüne başvuru evraklarıyla beraber teslim 

edeceklerdir. Onaysız belgeler geçerli sayılmayacaktır.  

   15.07.2015 DEĞERLENDİRME/17:00 

SONUÇLARIN İLANI 



 

 

8-TEMEL İLKE VE KURALLAR 
 

1-201-2017 Eğitim-öğretim yılı Spor Liseleri Yetenek Sınavı ile ilgili ilke kural ve 

uygulamalar hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanan bu kılavuzu dikkatle 

okumadan hareket etmeyiniz. Kılavuzdaki hususlara gereken önemi gösteriniz. Bu sizin 

menfaatiniz için gereklidir. Bu kılavuzu kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar 

saklamanız yararınıza olacaktır. 

2-Adaylar kullandıkları göğüs numarası ile aday kayıt numaralarının aynı olmasına 

dikkat edeceklerdir. 

3-Adayın ön kayıt esnasında beyan ve teslim ettiği bilgi ve belgeler ile kesin kayıt 

sırasında teslim ettiği belgeler arasında farklılık olması halinde aday sınavı kazanmış olsa bile 

adayın kazanılmış hakkı iptal edilecektir. 

4-Sınavlar aday numarasına göre yapılacaktır. İlk olarak kız adaylar ardından erkek 

adaylar sınava alınacaktır. 

5-Sınav sırası geldiğinde her ne sebeple olursa olsun sınav yerinde hazır bulunmayan 

adaylar kesinlikle sınava alınmayacak ve sınav hakkını kaybedecektir. 

6-Adaylar sınav giriş belgesi ile birlikte resimli özel kimlik belgelerini de yanlarında 

bulundurmak zorundadırlar. Özel Kimlik belgesi(Nüfus Cüzdanı, Pasaport)olmayan ve sınav 

giriş belgelerini kaybeden adaylar sınava alınmaz. Her sınav öncesinde kimlik kontrolü 

yapılacaktır. Nüfus cüzdanında resim olmayan soğuk damgası bulunmayan, belirli olmayan 

özelliğini kaybetmiş veya nüfuz cüzdanındaki resim kendisine benzemeyen adaylar sınava 

alınmayacaklardır. Adayların nüfus cüzdanlarındaki resimler eski ise en az son 6 ay içinde 

çekilmiş resimlerini kullanarak yenilemeleri gerekmektedir. 

7-Yapılan sınavların değerlendirilmesi sonucunda adayların asil ya da yedek listeye 

girebilmesi için 50 puanı aşmaları esastır. 

8-Sınava girmeyen veya çeşitli nedenlerden dolayı sınava alınmayan, sınavdan 

çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan, sınavı geçersiz sayılan adayların okul aile birliğine 

yatırmış oldukları ücretler geri ödenmez.  

9-Sınav komisyonu aksine bir karar almadıkça her türlü hava şartında sınavlar devam 

edecektir. 

10-Belgede sahtecilik yaptıkları anlaşılan adaylar sınavı kaybetmiş sayılacaklar ve 

sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. 

11-Kitapçıkta belirtilen, belirtilmeyen herhangi bir konuda standart belirlemeye sınav 

komisyonu yetkilidir. Koordinasyon etabında istasyonlar arası mesafeyi ayarlamak, 

değiştirmek komisyonun takdirindedir. Sınav Komisyonu sınavlarla ilgili her türlü değişikliği 

yapma hakkına sahiptir. 

12-Yetenek sınavlarında adaylar spor kıyafetlerini (şort, spor ayakkabı vb.) 

beraberlerinde getireceklerdir. Sınavlar başlamadan önce kendilerine verilen göğüs numaraları 

ile sınava gireceklerdir.   

13-Sınavlar esnasında sınavların yapıldığı tesislere hangi nedenle olursa olsun zarar 

verenler hakkında işlem yapılacak ve verilen zarar ödettirilecektir. 

14-Sınav sırasında sportmenliğe ve öğrenciliğe uygun olmayan davranışlarda bulunan 

adaylar sınav komisyonu tarafından diskalifiye edilerek sınav alanından çıkarılacak ve 

değerlendirmeye alınmayacaklardır. Bu kişilerin ödedikleri ücret iade edilmeyecektir. 

15-Adaylara sınav sonucu ile ilgili olarak ayrıca ve şahsen duyuru yapılmayacaktır. 

 

 



 

9-YETENEK SINAVI   

  
A-GENEL KOORDİNASYON  
   

1- Start: Yarışma sırası gelen aday kendisini hazır hissettiği anda belirlenen iki huni 

arasından geçerek teste başlar. 

 

2- Öne düz takla atma: Aday 2 m uzunluğunda 1 m genişliğindeki minderden düz takla 

atarak yarışmaya başlar. Düz takla atamayan aday bu testte başarısız sayılır.  

 

3-Çapraz slalom geçişi: Aday 2 m aralıklarla çapraz dizilen altı adet slalom çubuğunun 

etrafından geçerek bu aşamayı tamamlar. Slalom çubuklarını düşüren aday çubukları 

düzelterek kaldığı yerden teste devam eder. 

 

4-Denge aleti: Adaylar 5 m uzunluğundaki denge aletinin üzerine komisyon tarafından 

belirlenen alandan sıçrayarak çıkar ve üzerinden geçerler. Denge aletinden düşen aday, denge 

aletinin başından başlayarak teste devam eder. Denge aletini bitiremeyen aday diğer 

istasyonlara geçemez. 

    

5- Dönüş 1: Adaylar denge aletinden sonra köşedeki huninin etrafından dönmek zorundadır. 

Hatalı dönüş yapan aday doğru dönüş yapmak üzere geri gönderilir. 

 

6-Sağa sola çift sıçrama tahtası: Bu istasyona gelen 3 m uzunluğunda 35 cm yüksekliğinde 

ve 22 cm genişliğinde olan tahtanın üzerinden çift ayak 5 defa sıçrama yaparak bir sonraki 

istasyona geçer. Tek ayakla sıçrama kabul edilmez. Tahtayı düşüren aday tahtayı düzeltip 

kaldığı yerden teste devam eder. Sıçrama tahtasını geçemeyen aday diğer istasyonlara 

geçemez. 

 

7- Top Değiştirme: Aday iki kasada bulunan farklı renkteki topların yerini değiştirir. 

Kasadan taşan toplar kasaya geri bırakılır. 

                 

8- Dönüş 2: Top değiştirme kasasından sonra köşedeki huninin etrafından dönmek 

zorundadır. Hatalı dönüş yapan aday doğru dönüş yapmak üzere geri gönderilir. 

 

9- Engellerden çift ayak ileriye sıçrama: Aday 40 cm yüksekliğinde ve 1.20 m aralıklarla 

dizilmiş engellerin üzerinden çift ayak atlayarak geçer. Engelleri düşüren aday engelleri 

düzeltip kaldığı yerden teste devam eder. 

 

10- Sürat koşusu: İstasyonları başarı ile geçen aday 20 m uzunluğundaki alanı koşarak geçer. 

 

11- Bitiriş: Aday belirlenen iki huni arasından geçerek testi tamamlar. 

 

 





 

 

 

 

 

 DÖNÜŞ 4 m  3 m 2 m 2 m  

  5 metre 2 m 2 m ÖNE TAKLA   

2 m DENGE ALETİ                       SLALOM 

 

 BAŞLAMA 

 

3 m 

 SAĞA SOLA    KOORDİNASYON TESTİ 

 ÇİFT SIÇRAMA 

 

4m 

  

 

 

 

2 m 40 cm 

 4 m   

   DÖNÜŞ                    1 ,25 m                                                                    20 m 

                                                                  ÇİFT AYAK SIÇRAMA    SÜRAT KOŞUSU   

    BİTİŞ



10-SINAV PUANININ HESAPLANMASI 
 Yapılan sınavlar aşağıdaki şekilde değerlendirmeye tabi tutulur. 

 

    

YETENEK SINAVININ BELİRLEYİCİLERİ 

YETENEK 

SINAV 

PUANI 

YERLEŞTİRME 

PUANININ 

BELİRLEYİCİLERİ 

 

YERLEŞTİRM

E PUANI 

1-Fiziksel uygunluk Yapılacak olan testler 75 Puan Sınav için 

seçilmedi. 

Yetenek 

sınav 

puanının  

% 70’i 

Ortaöğretime 

yerleştirme 

puanının 100 

puana 

dönüştürülme

sinden elde 

edilen puanın  

% 30’u * 

 

a- Esneklik 
Uzan-eriş testi yatay veya 

dikey biçimde  
10 

b- Dayanıklılık 

20 m. mekik testi veya 800 

m. kız 1200 m. erkek koşu 

testi 

20 

Kızlar 800m., 

Erkekler 

1200m. Koşusu 

seçilmiştir.  

c-Koordinasyon 

Farklı motor özelliklerini 

test eden istasyonlardan 

oluşur 

45 Seçilmiştir. 

d-Çabukluk ve Hız 
20, 30 veya 60 m. sürat 

testi 
20 

Sınav için 

seçilmedi. 

e-Kuvvet 

Durarak dikey sıçrama 

veya durarak uzun atlama 

testi 

10 Durarak uzun 

atlama seçildi. 

2-Ritim  
10 Puan 

3- Sporcu Geçmişi    15 Puan 
Adaylar ferdi 

ya da takım 

olarak branşları 

itibariyle 

Gençlik 

Hizmetleri ve İl 

Müdürlüğünden 

alacakları 

onaylı 

lisanslarını ve 

müsabaka 

sonuç 

belgelerini ön 

kayıt sırasında 

okul idaresine 

vermek 

zorundadır.  

a-Takım sporları 

Millî sporcu  

Türkiye şampiyonası 1-4 
15 Puan 

Türkiye şampiyonası 1-4 13 Puan 

Türkiye şampiyonası 5-8  11 Puan 

Grup 1-4 9 Puan 

İl 1-4 7 Puan 

b- Bireysel sporlar 

Millî sporcu  

Türkiye şampiyonası 1-4 
15 Puan 

Türkiye şampiyonası 1-4 13 Puan 

Türkiye şampiyonası 5-10  11 Puan 

Grup 1-4 9 Puan 

İl 1-4 7 Puan 

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.  

3- Sporcu özgeçmişinde adayların durumunu belgelendirmesi gerekmektedir. 

 



NOT:  Öğrenci seçimi, yetenek sınavının %70’ i ile yüzlük sisteme dönüştürülen 

ortaöğretime yerleştirme puanının %30 ‘ u alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden 

yapılacaktır. Yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız 

sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

 1-DAYANIKLILIK: En iyi derece 20 puandır. En iyi dereceden 4 saniye aralıklarla 

düşük koşan adaydan 0,50 puan düşürülecektir. 

 2-KOORDİNASYON: En iyi derece 45 puandır. En iyi dereceden 20 salise aralıklarla 

yapan adaydan 0,50 puan düşürülecektir. 

 3-KUVVET (UZUN ATLAMA):En iyi derece 10 puandır. En iyi dereceden 4 cm 

aralıklarla düşük uzun atlama yapan adaydan 0,50 puan düşürülecektir. 

 

          Genel değerlendirme sonucu puan eşitliği olması halinde sırasıyla aşağıdaki kriterlere 

göre değerlendirme yapılacaktır: 

 

1-Ortaöğretime yerleştirme puanı yüksek olan aday öncelikli olacak. 

2-Doğum tarihi(Yaşı küçük olan avantajlı olacak) 

3-Yetenek sınavı puanı yüksek olan aday avantajlı olacak. 

4-Kura ile belirlenecek 

 

11-PANSİYON DURUMU 

 
      Okulumuz pansiyonlu okul statüsündedir. Ancak bütün öğrencileri pansiyona alacak 

kadar yerimiz bulunmamaktadır. İl dışından ve uzak ilçelerden gelen, geliş-gidiş yapamayan 

öğrencilerimiz pansiyonunda kalacaklardır. İl dışından ve uzak ilçelerden gelen gidiş-geliş 

yapamayan öğrencilerin sayısı yatılı kontenjanından fazla ise puan sıralamasına bakılacak ve 

puan üstünlüğü esas alınarak yerleştirme yapılacaktır. Ek kontenjan oluşması durumunda 

ulaşım durumu ve puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır. 
 
12-İTİRAZLAR 

 
      Adayların veya velilerin yapabilecekleri itirazların sınav komisyonunu gereksiz yere 

meşgul etmemesi için, itiraz edecek olan adaylar Bitlis Spor Lisesi Okul Aile Birliğinin Bitlis 

Merkez Ziraat Bankası Şubesi 50797822-5001 nolu hesabına 200 TL yatıracaklar 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 şekilden farklı tarzda 

yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz yapacak olan adaylar veya veliler 

başvurularını ilgili testin sınavının bitimini izleyen mesai saati içinde ve testler 

tamamlanmadan yapmalıdır.  

Sınav komisyonu sınavda hükmü geçmeyen diğer hususlarla ilgili 

değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
 

 

 

BİTLİS ZİYA EREN SPOR LİSESİ YETENEK SINAVI KOMİSYON ÜYELERİ OLARAK 

SINAVA GİREN TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ 



 

 

İkram ÖZLÜK                         M. Bahadır SANDIKÇI                         Tahsin DÜZYOL  

 Komisyon Bşk.                        Üye                                                       Üye                                  

 Okul Müdürü                           Akademisyen                                      Beden Eğitimi Öğrt. 

 

 

 

 

Yılmaz ÜSTÜNDAĞ                      Z.Erkan AKALIN                        

Üye                                                  Üye  

Beden Eğitimi Öğrt. Beden Eğitimi Öğrt.    
 

 

 

 

 

 

 

 


