
BİRECİK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YETENEK SINAVI İLE 

ÖĞRENCİ ALACAK OKULLAR



Önemli Tarİhler!
(Başvuru ve mülakatlar tamamlandığı için, kayıt ve ek yerleştirme

bilgileri içerir.)

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 13 Temmuz

Kayıt Tarihi 13-17 Temmuz

Boş Kontenjanların İlanı 6Ağustos

Tercihlerin Yapılması 10-13 Ağustos

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 14 Ağustos

Kayıt Tarihi 17-21 Ağustos



Yetenek sıınavı ile öğrenci alan liselere
kesin kayıt yaptıran öğrenciler, LGS tercih

döneminde diğer okul türlerini tercih
edemeyeceklerdir.

Ancak, yetenek sınavı sonucu kayıt
yaptırdığı okuldaki kaydını iptal

ettiren öğrenciler LGS tercih
döneminde diğer okul türlerini

tercih edebileceklerdir.

KAYIT



Yetenek Sınavıyla Öğrenci
Alacak Okulların İlanı

Yetenek Sınavı ile öğrenci alan okullarla ilgili listeler

kılavuzda yer alan "Çalışma Takvimine" göre e-Okul

Sisteminden yayımlanır. İlan edilen listelerde

okulların ili, ilçesi, adı, adresi, pansiyonu olup

olmadığı,

okulda bulunan bölümler ve kontenjan bilgisi yer alır.

Okulun pansiyonu varsa boş kontenjanı ve

müracaatlar

konusunda okul yönetiminden mutlaka bilgi

alınmalıdır.



Spor liselerinde 9 uncu sınıfa her yıl alınacak öğrenci sayısının 5 şube,

güzel sanatlar liselerinde ise her bir alana alınacak öğrenci sayısının 2’şer

şube olması esastır.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve

çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu

imam hatip liselerinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30’dur. Ancak

sınıf tekrar edenler, yargı kararına bağlı gelenler ile "Öğrenci Yerleştirme

ve Nakil Komisyonunca" yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de

dâhil olmak üzere şube öğrenci sayısı 36’yı geçemez.

Kontenjan Belirleme İşlemleri



Yerleştirme İşlemleri
Yetenek Sınavı Puanının %70’i ve OBP’ nin %30 ’unu

toplamak suretiyle elde edilecek Yerleştirme Puanı merkezi

olarak 100 (yüz) puan üzerinden hesaplanacaktır.

En yüksek YP puanından aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre

bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar aday

yerleştirilerek kayıt hakkı kazanacaktır.

Bakanlıkça yapılacak merkezi yerleştirme işleminde, aday

Yetenek Sınavına girdiği okul/okullardan birisine

yerleştirilecektir. Kayıt hakkı kazanamayan adaylar daha sonra

Ek Yerleştirme için en fazla 5 (beş) okul için tercihte

bulunabilecektir.



Ek yerleştirme için en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir.

Yetenek Sınavı sonucunda bir okula kayıt yaptıran adaylar ek

yerleştirme için başvuru yapamayacaktır.

Aday, Yetenek Sınavına girdiği programa uygun okulları tercih

edebilecektir.

Tematik program uygulanan spor liselerine sadece kendilerinde

Yetenek Sınavına giren öğrenciler arasından yerleştirme yapılacaktır.

Ek Yerleştirme



Diğer Okullara Nakil Yoluyla Geçiş
Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile geleneksel ve çağdaş görsel

sanatlar, musiki ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu İmam

Hatip Liselerinde açık kontenjan bulunması hâlinde, sadece diğer

ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9 ve 10. sınıflarından kılavuzda

belirlenen esaslara göre eylül ve ekimaylarının son haftasında

yapılacak Yetenek Sınavı ile öğrenci geçişi yapılabilir.

Başvuran adayların Yetenek Sınavı puanı bulunması durumunda

tekrar Yetenek Sınavı yapılmaz. Ancak puanını yükseltmek isteyen

ya da daha önceden puanı olmayan adaylar için Yetenek Sınavı

yapılabilir.



Diğer Okullara Nakil Yoluyla Geçiş
Ortaöğretim kurumlarının 9 uncu ve 10 uncu
sınıflarında öğrenim gören millî sporcu
unvanını kazanmış öğrenciler ile Türkiye
olimpik hazırlık merkezleri ve sporcu eğitim
merkezlerinde kayıtlı sporcu öğrencilerin bu
durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla yetenek
komisyonu kurulmadan, ilgili okul
öğretmenlerince yapılacak değerlendirme
sonucunda, okullara her şube bazında ikişer
kontenjan kullanılarak 1 Ekim - 31 Aralık
tarihleri arasında nakilleri yapılır.
Bu tarihten sonra diğer ortaöğretim
kurumlarından öğrenci nakli ve geçişi
yapılmaz.



Antalya Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi                     Bireysel Sporlar (Yüzme, Bisiklet)

Erzincan Spor Lisesi                   Bireysel Sporlar (Atletizm, Badminton)

Erzurum Aziziye Spor Lisesi                Kış Sporları, (Buz Pateni, Curling, Kayak, Buz Hokeyi, Sürat Pateni) 

Eskişehir Tepebaşı Eğitimciler Spor Lisesi             Basketbol

İzmir Foça Spor Lisesi                 Futbol 

Samsun İlkadım Gülizar- Hasan Yılmaz Spor Lisesi                  Uzakdoğu Sporları (Judo,Karate, Teakwondo,

Jimnastik)

Sakarya Serdivan Spor Lisesi                      Su Sporları (Yelken, Kano, Kürek)

Sivas Ahmet Ayık Spor Lisesi                      Bireysel Sporlar (Güreş, Boks)

     

   

    

      

     

       

TÜRKİYE'DE BULUNAN TEMATİK SPOR LİSELERİ


