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SEVGĠLĠ ADAYLAR; 

 

Türkiye Futbol Federasyonu Meral-Celal Aras Spor Lisesi 2014-

2015 yılında eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır. TFF-MEB ortak 

projesi olarak hayata geçen okulumuz sadece futbol branşında eğitim 

yapmaktadır.  

 

Hedefimiz; Öğrencilerin, Spor alanında temel bilgi ve becerileri 

kazanmaları için ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim 

görmelerini ve başarılı bireyler olarak yetiştirilmelerini,  

 

Alanı ile ilgili dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak Türk sporunu 

geliştirecek ve temsil edebilecek gençler olarak yetişmelerini,  

 

İş birliği içinde çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazanarak takım 

ruhu ile hareket etmelerini, düzenli olarak kulüplerinde antrenmanlara 

katılmalarını, 

 

Spor disiplini ve centilmenliğini özümsemiş, örnek bireyler olarak 

yetişmelerini,  

 

Beden Eğitimi ve Sporla ilgili yükseköğretim programlarına 

hazırlanmalarını,  

Spor alanında araştırmaya yönelmelerini, bu alanda yetenekleri 

doğrultusunda uygulama yapabilecek kişiler olarak yetişmelerini, 

Sağlamaktır. 



TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERAL-CELAL ARAS SPOR 

LĠSESĠNE BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ EVRAKLAR  

A. ÖĞRENĠM BELGESĠ (Mezun Olduğu Ortaokuldan Onaylı Olacaktır )  
B. FORM DİLEKÇE (Spor Lisesi Müdürlüğünden temin edilecek)  

C. BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YAPMASINA ENGEL HALĠ 

BULUNMADIĞINI BELĠRTEN TEK TABĠPTEN ALINMIġ SAĞLIK 

RAPORU (Sağlık Ocağından)  
D. NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ  

E. 1 ADET VESĠKALIK FOTOĞRAF  
F. Orta Öğretim Yerleştirme Puanı (Okuldan Onaylı)  

G. OKUL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE BAġVURU YAPAN ADAYLARA AĠT 

“SINAVA GĠRĠġ BELGESĠ”. Düzenlenecektir.  
 

SINAVLA ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER:  
15-24 Haziran 2015 tarihleri arasında yapmış olduğunuz ön kayıta uygun 

olarak özel yetenek sınavına girme hakkını elde ettiniz.  

Sınavlar uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Değerlendirme 100 Tam Puan 

üzerinden yapılacaktır. 50 puan barajını aşan adaylardan en yüksek puanı alanlardan 

başlanarak sıralama yapılacaktır. Adayların puanı hesaplanırken, yetenek sınavından 

almış olduğu puan ve sporcu özgeçmişinden alınan puan toplanacaktır ve 50’nin 

altında kalan aday sıralamaya giremeyecektir. Yeterli kontenjan olsa dahi 50’nin 

altında puan alanlar sınavı kazanamamış sayılacaklar ve yedek listeye dahi 

alınmayacaklardır. Sınavlara katılan adayların; koordinatif  becerileri, dayanıklılık, 

ritim ve kuvvet özellikleri değerlendirilecektir.  

Adaylar ilan edilen kontenjan sayısı kadar, elde ettikleri derecelere göre 

sıralanarak okulumuza girmeye hak kazanacaktır.  

Özel yetenek sınavında tüm adaylar eşit şartlarda yarışacaklardır. Adayların 

başarılı olabilmeleri yeteneklerine ve sınava daha iyi hazırlanmış olmaları neticesinde 

olacaktır.  

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 sınavı geçersiz sayılacaktır.  

Sınavlar  bilgisayardaki isim ve aday numaraları sırasına göre değil, komisyon 

tarafından çekilecek kura sırasına göre sınava alınacaktır ve sınav programı 

26.06.2015 tarihinde okulumuzun internet adresinden 

(tffmeralcelalarassporlisesi.meb.k12.tr) yayınlanacaktır. Bu nedenle; Sınav 

programına göre, sınav gününde sırası geldiğinde, adaylar sınav yerinde mutlaka 

hazır bulunmak zorundadır.  

Adaylar; “Sınav GiriĢ Belgesi” ile birlikte resimli özel kimlik belgelerini de 

(nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında taşımak zorundadırlar. Her sınav 

aşamalarının öncesinde kimlik kontrolü yapılacaktır.  

Sınav giriş belgesi sınav bitiminde adaylardan geri alınacaktır. Sınav giriş 

belgesini iade etmeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 



YETENEK SINAVI UYGULAMA VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI  
 

2014-2015 Eğitim - Öğretim yılında okulumuza öğrenci alımı ile ilgili 

yapılacak yetenek sınavı esas ve ölçütleri, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel 

Müdürlüğü’nün 18/05/2015 tarihli ve 83203306/10.06.01/E.5157644 sayılı 2015/14 

No’lu genelgeye ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında 

yapılan Eğitimde ĠĢbirliği Protokolüne göre; Sınav Komisyonu tarafından adayların 

yaş gruplarına, fiziksel ve motorik özelliklerine, sporcu özgeçmişlerine ve akademik 

başarılarına göre, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Okulumuza 2015-2016 Eğitim - 

Öğretim yılında yetenek sınavı ile toplam 60 öğrenci alınacaktır.  

  

Sınav Yeri: TFF HASAN DOĞAN MĠLLĠ TAKIMLAR KAMP VE 

EĞĠTĠM MERKEZĠ    BEYKOZ/RĠVA 

 

FĠZĠKSEL UYGUNLUK TESTLERĠ: (85 Puan üzerinden değerlendirilir) 

FĠZĠKSEL UYGUNLUK YAPILACAK OLAN TEST PUAN 

KOORDĠNASYON Farklı motorik özellikleri test 

eden istasyonlardan oluşur. 
45 Puan 

DAYANIKLILIK 20m Mekik  koşusu 20 Puan 

KUVVET Durarak Uzun Atlama 10 Puan 

RĠTĠM Ritim özelliğini ölçen test 10 Puan 

 

SPORCU ÖZGEÇMĠġĠ: (15 Puan üzerinden değerlendirilir) 

SPORCU GEÇMİŞİ ELDE EDİLEN BAŞARI PUAN 

a. Takım Sporları 

Milli Sporcu 15 

Türkiye Şampiyonası Birincisi 13 

Türkiye Şampiyonası İkincisi 12 

Türkiye Şampiyonası Üçüncüsü 11 

Türkiye Şampiyonası 4-8 incisi 10 

Yarı Final Birincisi 9 

Yarı Final İkincisi 8 

Yarı Final Üçüncüsü 7 

Grup Birincisi 6 

Grup İkincisi 5 

Grup Üçüncüsü 4 

İl Birincisi 3 

İl İkincisi 2 

İl Üçüncüsü 1 



TFF MERAL-CELAL ARAS SPOR LİSESİ 
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Seçme Sınavı Testleri 

 

 DAYANIKLILIK : 20 puan  
20 metre Mekik Koşusu (Shuttle Run) Testi ile sporcuların dayanıklılık seviyeleri 
ölçülecektir. 1 tekrar yapılacaktır.  

KUVVET – 10 puan  
Durarak Uzun Atlama Testi ile sporcuların kuvvet seviyeleri ölçülecektir.  
2 tekrar yapılacaktır. En iyi derece değerlendirmeye alınır.  

RİTİM-KOORDİNASYON – 55 puan  
Top Sektirme Testleri  
1.Bölgedeki hedef alan içinde top ayak ile kaldırılarak ayak(lar) ile 10 kez sektirilir. (3 
puan) Top zemine/ ayak yüzeyi hariç vücudun herhangi bir bölgesine temas ederse 
hata olarak değerlendirilir.  
2.Bölgedeki hedef alan içinde top kafa ile 10 kez sektirilir. (3 puan) Top zemine/ baş 
hariç vücudun herhangi bir bölgesine temas ederse hata olarak değerlendirilir.  
3.Bölgedeki hedef alandan başlayarak serbest (ayak-kafa-diz) şekilde top sektirilerek 
varış noktasından geçilir. (4 puan) Top, varış çizgisinden geçiş sonrasında öğrencinin 
teması/kontrolünde zemine temas etmelidir. Top zemine/ ele, kola temas ederse 
hata olarak değerlendirilir.  
1./2./3. Bölge(ler)de hata yapılırsa ikinci tekrar yapılır.  
Hedefe Vuruş/Şut Testi ile hedef alanlarına yapılan isabetli vuruşlar değerlendirilir. 
(12 puan) Duran topa tercih edilen ayakla 3 vuruş yapılır. İsabetli vuruşların toplam 
puanı kaydedilir.  
4 no = 4 puan, 3 no = 3 puan, 2 no = 2 puan, 1 no = 1 puan  
Uzun Vuruş/Orta Testi ile hedefe yapılan ortalar isabet yönünden değerlendirilir. 
(12 puan) Duran topa tercih edilen ayakla 3 vuruş yapılır. İsabetli vuruşların toplam 
puanı kaydedilir. Her bir isabetli vuruş 4 puandır.  
Koşu Testi ile 30 metrelik mesafeyi en kısa sürede koşması/kat etmesi (%100 sprint) 
saniye cinsinden kaydedilir.(8 puan) 2 tekrar yapılacak olup, en iyi derece 
değerlendirmeye alınacaktır.  
Top Sürme Testi ile başlama noktasından bitiş noktasına kadar, işaretler arasından 
top sürme süresi saniye cinsinden kaydedilir. (13 puan) 2 tekrar yapılacak olup, en iyi 
derece değerlendirmeye alınacaktır.  
Nizami yapılmayan hareketler/uygulamalar değerlendirmeye alınmayacaktır.  

SPORCU GEÇMİŞİ DEĞERLENDİRMESİ– 15 puan  
Değerlendirme futbol branşında yapılacaktır.  
 

GÖRSELLER EKTE SUNULMUġTUR. 



DEĞERLENDĠRME ESASLARI  
Değerlendirme 100 Tam Puan üzerinden yapılacaktır. Fiziksel uygunluk testlerinden 

elde edilen puan ile sporcu özgeçmişinden alınan puan toplanacak ve adayın Yetenek 

Sınavı puanı ortaya çıkacaktır. Ortaya çıkan yetenek sınavı puanının %70’i 

alınacaktır. Bu puana adayın Ortaöğretime yerleştirme puanının 100 puana 

dönüştürülmesinden (Ortaöğretime yerleştirme puanının 1/5’i alınarak 100’lük 

sisteme dönüştürülür. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür) elde 

edilen puanının %30’u eklenecek ve adayın yerleştirme puanı ortaya çıkacaktır ve en 

yüksek puanı alanlardan başlanarak sıralama yapılacaktır. Sıralamada puanların 

eşitliği halinde Ortaöğretime Yerleştirme Puanı fazla olan adaylar üst sırada yer 

alacaktır. Belirlenen kontenjan kadar asil ve yedek liste ilan edilecektir. 
 

 
 

 

ÖNEMLĠ: Sporcu özgeçmiĢi futbol branĢında olacak ve değerlendirilirken 

birden fazla kategoride derecesi bulunan adayların en yüksek puanı aldığı 

kategori değerlendirilecektir. Diğer kategoriler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Sporcu özgeçmiĢinde adayların durumunu belgelendirmesi 

gerekmektedir. Ġl müsabakalarının belgesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl 

Müdürlüklerinden alınacaktır ve onaylı olacaktır. Diğer tüm belgeler ve milli 

sporcu belgesi futbol federasyondan alınacaktır ve onaylı olacaktır. Fotokopi 

kabul edilmeyecektir. 

 
SINAVLARIN UYGULANMASI ĠLE ĠLGĠLĠ KURALLAR VE BĠLGĠLENDĠRME EKTE 

SUNULMUġTUR. 

 

 

 

 

Adaylar sınava gelirken, koyu renk şort, beyaz tişört  giymek 
zorundadırlar. Herhangi bir kurs, reklam vb. kıyafet giyen veya aksesuar 
takan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır. Testler suni çim saha 
ve doğal çim sahada yapılacağından, her iki zemine uygun ayakkabılar 
getirilmelidir. 
 

 

 

 



 

SINAVLARA ĠTĠRAZ 
 

Adayların veya velilerin yapabilecekleri itirazların sınav komisyonunu gereksiz 

yere meşgul etmemesi için, itiraz edecek olan adaylar Türkiye Futbol Federasyonu 

Meral-Celal Aras Spor Lisesi Okul Aile Birliği’nin Vakıflar Bankası Paşabahçe 

Şubesi TR750001500158007302978921 IBAN Numaralı hesaba 100 (Yüz) TL 

yatıracaklar ve banka dekontunu, itirazlarını bildiren dilekçelerine ekleyerek okul 

müdürlüğüne başvuracaklardır. İtirazları yerinde bulunan adaylara ödedikleri bedel 

iade edilecek, itirazları geçersiz sayılan adaylardan alınan ücretler ise okul aile 

birliğine gelir olarak kaydedilecektir. Yukarıda bahsedilen usulden başka türlü 

yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.  
 

 

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERAL-CELAL ARAS  SPOR LĠSESĠ 

ÖZEL YETENEK SINAVI KOMĠSYONU SINAVA KATILACAK OLAN TÜM 

ADAYLARA BAġARILAR DĠLER. 

 

 

 

 

 

Candar KESKĠN  
     Sınav Komisyon Başkanı  

Okul Müdürü  

 

 

 

 

   Dr.Sinan BOZKURT         Mehmet Hayrullah YILMAZ  
       Komisyon Üyesi            Komisyon Üyesi  

TFF Temsilcisi/Akademisyen            Beden Eğitimi Öğretmeni  

 

 

 

 

 

 

Taygun ERDEM        Sinan  TURHAN 

 Komisyon Üyesi         Komisyon Üyesi  

 TFF Temsilcisi                                                              TFF Temsilcisi 


