
T.C.
TONYA KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli tiğitim Müdürlüğü

ıün:",}:İ_,.,,_,
ÇA"NAKli.qf .§

09.07.20l5Sayı : 354() l 977 -330.99-E.7 107 440

Konu: TFF Mcıııl C]elal Aras
Spoı, Liscsiı-ıe Ögrenci Alımı

DAĞ1,I-1M YERLERİNE

ilgi :Trabzıııı Valiliği iı Milli Eğitim Müdiirlüğünün 08/07l20l5 tarih ve

6554J(l67 -330.99-E.705 l 589 sayılı yazısı.

Trabzııı-ı Valiliği iı Miııi Eğitim Müdürlüğünün'TFF Meral Celal Aras Spor Lisesine

Öğrenci Alıı,ııı' konulu yazısı ekte gönderilmiş olup ;

Gereiiıri rica ederim.

Ziya DURMUŞ
İlçe Milli Eğitim Müdürü

01 c}
EK:

|- Yazı (2 Sayf'a)

Dağıtım:
-Ttim Ortaokııl Müdürlüklerine
-Tüm Lise vc Dengi Okul Müdürlüklerine

l)

Hükümet Konağı Ek Binası 6|500 Tonya/Trabzon

Elektronik Ağ: tt,ıııl,a.meb.gov.tr

e-posta: tonya6 l rı ıı-ıeb.gı,ıv.tr

Ayrıntıh bilgi için E.ALBAYRAK Şb. Müdürü

Emre BEKAR MemurTel: (0 462) 88l24 8l
Faks: (0 462) 88 l 24 8 l

ffizırilciıızalanmıştır.http://evraksorgu,mcb.goV,tradresinden5487.347e.30a7-a8l9-5e8akoduileteyitedilebilir



T.C.
TRABZON VALİLİĞİ

iı vıilıi fiğitim Müdürlüğü

DAĞlTIM YERLERİNE

İıgi : istaııbııl Yaliliği İı ıııııi Eğitim MtidürIüğünnn06107l2015 tarihli ve664521821200l

I-..69.5]]lJ|l sayı| ı yazısı.

istaııbu] il Milli Eğitim Müdürlüğünün Beykoz ilçesi TFF Meral Celal Aras Spor
Lisesinin 2015-20l6 eğitim öğretim yılı için l3-15 Temmuz 20|5 tarihleri arasında

2.Yetenek sınıı\,I ile öğrenci alacağına ilişkin ya^sı ekte gönderilmiştir.

Yazııııı,ı ilçeııiz öğrencilerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Hızır AKTAŞ
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

Ek:
Yazı ( l sa,,-f'a)

Dağıtıın:
Kaymakaı,ıılıklara
(İlçe Milli F.ğitinı Müdürlüğü)

Sayı : 6_5544()67-330.99-E.705 l589
Konu: TF[] i\4eral C]elal Aras

Spoı, Lisesine Ögrenci Alımı

AHükümet Konaı-ıı 6l()4(} TRAZON
Elektronik Ağ :rr ıi ıı, trırbztın.ıneb.gov.tr

e-posta on a()gı,etiıı ı 6 l ,«lıneb. gov.tr

08.07.20l5

Ayrlntılı bilgi için :G. MEMiŞKAPTANOĞLU Şb.Md., o.BAŞ Memur
Tel : (0462)2302094-|109-1l3l Faks :(0462) 2302096



T.C.

isreNguı veı,iı,iĞi
iı ııiııi Eğitim Müdürlüğü

Sayı :66152] 82-200-E.6952288

Konu: Sçıtıı, l isesi Yetenek Sınavı
('f I'l] Nlcral Celal Aras Spor Lisesi )

06.07.20l5

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a)Milli l ğitim Bakanlığı o,1aöğretim Kurumları yönetmeliği

b)MIır] ( )rtaöğretim Genel Müdürlüğünün l8/05/20l5 tarih ve 20l5l14 saYılı genelge

c) () 3. () 
", 2() l 5 tarih ve 1 848434 3 _200_E.69297 42 say ı|ı y azı

[lin-ıiz l}cykoz ilçesine bağlı TFF Meral Celal Aras Spor Lisesine ilgi "a" yönetmelik

ve ilgi ,,b,, geııclge dogrultusunaa zoı 5_2016 eğitim_öğretim yılı için yapılan 13_15 Temmuz

20l j tarilıleri arasıncla 2. yetenek slnavl ile öğrenci alınacaktır.

Koıııı ilc ilgili olarak ilgi(c) yazl Ve eki ilişikte sunulmuş olup, öğrencilere

gerek l i d ı.ı r ı_ı rı-ı ıı ı.ı ı-ı yap ı l m as ı n ı arzl rica ede ri m,

Dr.Muammer Y|LDIZ
Vali a.

Milli Eğitim Müdilrü

Ekler:
l- İlgilc; \,A7ı \c ekleri ( 5 Sayfa)

oeĞıııvı :

80 il VaıiIiğiııc (il Milli Eğitim MüdürlüğLi)

İlçe Kaynıakııııılıklarına (39 İlçe MEM,)

istanbul tl Milli l iıtim Mtıdürlüğü ( ortaöğretim Bölüınti)

Babı Ali Ytıkı.ışıı .,\nkara (]ad. 344 l7 Cağaloğlu / lstanbul

E- Posta : ıırliııgrct i ın34üi]meb.gov.tr

Bilgi İçin lrtibat: M.K
Te|:02l2 45504 00

Dahili : 247-248

Bu evrak gıiı t n l ı e le 1 ı ı ııı ık ıııı zıı ilc iııı zalanm ıştı r, http://c\ rak sorgtı. mcb.gov. tr adrcsinden5 c84 -c66e-37fb-ad 19-d848 ı<odu ile teYit edilebilir
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Sayı : l l,i-+lJ-+]-l3-200-E.69297 42

Konu: Sl,ıtıı, l.isesi Yetenek Sınavı

Elektronik Ag.. ır rr rr.ber koz..ııeb.gov.tr
e-posta: beykııu j l rı n-ıeb.gov.tr

isrnNgul- Mit.ı.i pĞiriııı ııüoünı-üĞüNp
(Ortaiiğretim Bölümü)

İlgi: a) lvll"l] ()ı,ıaöğretim Cenel Müdürlüğü'nün l8l05l20l5 tarih ve 83203306-10.
06.()l-| ;157644 sayılı yazısı. (20l5ll4 Genelge)

b) l'1"1 \,lcı,ııl C]elal Aras Spor Lisesi Müdürlüğü'nin03107/20l5 tarih ve 74264217l
2()() l 89 saı,ılı yazısı.

İlçcıııiz 'l'lrl' Meral Celal Aras Spor Lisesi Müdürlüğü ilgi yazısında; okullarının
yetenek \ıııii\,|ııııı 29 Haziran 20l5-03 Temmuz 20l5 tarihleri arasında |75 öğrencinin
katılımı1 lıı ı ıpı|clığını. sınav sonucuııda 22 öğrencinin başarılı olduğunu, 38 öğrenci
konteıı.jaıı ı ıı ı ıı boş kaIdığını ;

İlgi ı,ıı geııelgenin l2 maddesine göre ikinci yetenek sınavının l3-15 Temmuz 20l5
tarihleri aı,ıısı ırda 1,apı lacağı okul müdürlüğünce bildirilmektedir.

l]i lgi lcrinizi ve gereğini arz ederim.

Kazım BOZBAY
Müdür

Ek: İlgi (l,ı) r ıızı ı c cki lO adet

Gümüşsuyu Nlıılı j liıkcıncı Konağı Kat 2 Beykoz /tSTANBtjL Ayrıntılı bilgi için: Mustafa TAHTALIOĞLU Ünvan Şef

ş
(r'

T.C.
BEYKOZ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

03.07.2015

Tel: (0 216)33l 1620 -33|27 4|
Faks: (0 216)331 27 0|

Bu evrak güvenli e le k ırtııı ık ıınza ilc iınzalanmıştır. http://evraksorgu meb.gov.tr adresinden l b89-|fb1-3aa2-98e9-a36l kodu ile teyit edilebilir.



2ot5-2o16 rĞ iri ıvı öĞ neriıvı yı ı-ı

iriııci yETENEK sıNAvı iı-ı oruıuıvıUzA 38 öĞneıııciALıNAcAKTıR.

iş raxvi vı i aşaĞ ı oa erı-inri ı-rvıişrin.

Başvuru Tarihi

Sınava Girecek Öğrencile

yetenek sınavı

Sonuçların İlanı

Kesin Kayıtlar

Başvurular belirtilen tarihler arasında bizzat ya da posta ile okul müdürlüğümüze
yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular değerlendirmeye

alınmayacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Ekte Sunulmuştur.

NOT: Daha önce teslim ettiğiniz evraklar birinci sınav belgeleri olarak dosyalanıp, arşive

kaldırılmıştı r. Yeni başvurularda yeni evraklar getirilmelidir.

YETENEK slNAVl iır |ı_ciı-irÜM aiı-ciı-ENDiRMELER YETENEK sıNAV KıLAVUZUNDA BEtiRTİLMİşTİR.

Candar KESKİN

OkulMüdürü

06-10 Temmuz2Ot5

rin ilanı 11Temmuz 2015

13-15 Temmuz2OL5

16 Temmuz 2015

2|24remmuz2OL5



1. Sınav Komisyonu: candar KEsKiN (Komisyon Başkanl)
Mehmet Hayrullah YlLMAZ (Müdrü Yard. / Beden Öğretmeni)
Taygun ERDEM (TFF Temsilcisi)

Dr. sinan BozKURT (TFF Temsilcisi/ Akademisyen)
sinan TuRHAN (TFF Temsilcısi)

2. sınav sadece Futbol branşından yapılacak olup, sporcu geçmişi değerlendirmesi futbol
bra n şına göre yapılacaktır.

3. sınav parkuru suni ve doğal çim sahalarda yapılacak olup, bu zeminlere uygun ayakkabılar
8etirilmc5i gerekmektedar.

4. Beyaz tişört Ve koyu renk şort ile sınava gelinmesi gerekmektedir.
5. Sınav ile ilgili tereddüte düşülen konularda komisyon kararl geçerlidir.
6. Öğrencilı.rin hangi tarihlerde yetenek slnavlna gireceği 25.06.2o15 Perşembe günü ilan

ed ile ce kt lı
7. Yetene k sınavımız TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi / Riva adresinde

ya pli.,.d - t1,1Çayağ1l Köyü RiVa Beykoz/istanbul).

Not YCtl]ü].k SlnaVlmlZln içeriği 12.06,2O15 tarihinde internet sitemizden yayınlanacaktır.
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SEV(;ILI ADAYLAR;

Türkiyc l]utbol Federasyonu Meral-Celal Aras Spor Lisesi 2014-

2015 yılııırta cğitim ve öğretim hayatına başlamıştır. TFF_MEB ortak

projesi olaı.lık hayata geçen okulumuz sadece futbol branşında eğitim
yapmaktaclıı,.

Hedcliıı-ıiz; Ögrencilerin, spor alanında temel bilgi ve becerileri

kazanmalaı.ı içiıı ilgi Ve yetenekleri doğrultusunda eğitim_öğretim

görmeleriııı ı c [-,ıışarılı bireyler cılarak yetiştirilmelerini,

Alarıı ilc ilgili dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak Türk sporunu

geliştireccl< vc tcmsil edebilecek gençler olarak yetişmelerini,

İş birliği içiııclc çalışma ve dayanışma ahşkanlığı kazanarak takım

ruhu ile l,ıtıı,clict clınelerini, düzenli o1arak kulüplerinde antrenmanlara

katılmalaı,ını.

spor disipliı-ıi ve centilmenliğini özümsemiş, örnek bireyler olarak
yetişmeleriıı i.

Bedcn l ğitinıi ve Sporla ilgili yükseköğretim programlarına

hazırlanmı|aı,ııı ı.

Spoı- alaı-ııi-ıcla araştırmaya yönelmelerini, bu alanda yetenekleri

doğrultusı_ıııtla ııygulama yapabilecek kişiler olarak yetişmelerini,

Sağlanıal<tıı.



rÜırxİ,ı,,ıı ıiUTBOL FEDERASYONU MERAL_CELAL ARAS SPOR
ı.isnsixE BAşvunu içix GEREKLİ Bvna«LAR

.r. ÖĞnpxİv BF.LGESİ 1Mezun Olduğu Ortaokuldan Onaylı Olacaktır )

B. FORM ııiı.nKçE (Spor Lisesi Müdürlüğünden temin edilecek)
C. BEDn,ı* r.(; İ,ı,i ıvıİ VE SPOR YAPMASINA ENGEL HALİ
BULuNN4.AI)ıĞıNı BEr,inrnx TEK TABİrTEN ALINMIş SAĞLIK
RAPORU (Sıığlık ()cağından)
D. NÜFUS ( ]t'l 7,D 

^\.. 
ı FOToKopISI

E. 1 ADET, \/IlSi xıı.tK F()ToĞnnr
F. Orta Öğı,ctinı.\'erlcştirme.Puanı (Okuldan Onaylı)
G. oKIIr. ıı ('ıuil ıırÜĞüuÜzcE BAşvuRU yApAN ADAvLARA AIT
"SINAVA (; İ ırİŞ l}ELGE,Sİ". Düzenlenecektir.

SINAqI-ı İ t,r; İ ı. İ G t: lvEL aİrcİrrn:
6- l() lcıııııııı.,. ]01_5 tarihlcri arasında yapmlş olduğunuz ön kayıta uygun

olaral< öz.cl ı clcı-ıılı sıı-ıavına girme hakkını elde ettiniz.
Sıiıiır lıiı, ııı giılamalı olarak gcrçekleştirilecektir. Değerlendirme l00 Tam PUan

üzerindeıı 1,apılacal<tıı,. 50 puan bara|ını aşan adaylardan en yüksek puanl alanlardan

başlanaral< sıı,ıılaıııi,ı vıtpılacaktır. Adayların puanl hesaplanırken, yetenek sınavından

almış olcltııtı ptııı|ı \c sporcu özgeçmişinden alınan puan toplanacaktlr Ve 50'nin
altında l<alııı-ı ııt]ıır sıı,alamaya giremeyecektir. Yeterli kontenjan olsa dahi 50'nin
altında lıtııııı ıl;,ııılar sınavı kazanamamış sayılacaklar ve yedek listeye dahi

alınıııayıcal<lardır. Sınavlara katılan adayların; koordinatif becerileri, daYanıklılık,
ritiııı ve l<ıır. r ct özclliklcri değerlendirilecektir.

Ac]arlııı, ilıı,ı cclilen kontenjan sayısl kadar, elde ettiklerİ derecelere göre

sıralanaral< tılı ııl LııııLı/-ı,ı girmeye hak kazanacaktır.
()z_cl ı ctcı,ıcl< sınavında tüm adaylar eşİt şartlarda yarışacaklardır. Adayların

başırılı olal-ıi|ı-ı-ıclcı,i yeteneklerine vc sınava daha iyihazır|anmış olmaları netİCeSİnde

olı"aktıı,.
Ar]ıırııı (jıı ltavıt esııasında beyan ve teslim ettiği bilgi ve belgeler ile kesin

kar,ıt sı],ıısıııcJıı tcsliıı-ı ı,ttiği belgcler arasında farklılık olması halinde aday Slnavl

kazanıı-ıış ıılsıı bilc ıdai,,ın sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sııııir laı, l,ıı|gisayaı,daki isiın ve aday numaralarl sırasına göre değil, komisyon

tıı",[ınt]ııı,ı çcl<ilcccl< kura sırasına göre sınava alınacaktır ve slnav programl
l0.07.20 l .5 taı,ıhınclc okulumuzun İnternet adresinden
(tffiııernlccJıılııı,ııssl,ırırlisesi.ıı-ıeb.k |2.tr) yayınlanacaktır. Bu nedenle; Sınav
pl,ogı,a]ıı]ııa ı:.()rc. sınav gliı-ıiinde sırası geldiğinde, adaylar slnav yerinde mutlaka
hızır 1ıı ı l iıı-ı ıııal< ztırı-ındadır.

,i,,,];ı\,ltıı,: "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte resimli özel kimlik belgelerini de
(ııütus ,,ijztiııı-ıı \ cya pasaport) yanlarında taşımak zorundadırlar. Her slnav
a"ııılalıı,t t,ı ııı (jtıccsindc kimlik kontrolü yapılacaktır.

Sıı,ıır uıı,iş l.elgcsi sınav bitiminde adaylardan geri alınacaktır. Sınav giriş
|1,r,ı.csİıiİ İı-ıilc ctıııc\en adayların sınavları geçersİz sayılacaktır.



Y t,,I,E,\, trK S I |,/A V,t IJ YG L.LAMA VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

20l5-2() l6 lığitim - Öğretiın yılında okulumuza öğrenci alımı ile ilgili
yı],ılacıi< yetcı-ıck sınavl csas ve ölçütleri, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel
Ni cltıı,liiğü'ı-ıiıı-ı l8/05/20l5 tarihli ve 83203306110.06.01 /F,.5l57644 sayılı 20l5l|4
N lıı lıcııelg.c\c \c Milli Iığitim Rakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında

ya;.ılaıı \iğiıiıııcte İşbirtiği Protokolüne göre; Sınav Komisyonu tarafından adaylann
yaş grııi.lanııı. 1lzıl<sel ve ınotorik özelliklerine, sporcu özgeçmişlerine ve akademik

bı ııı,ılı:,ıııa gt)ı,c. aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Okulumuza 20|5-20|6 Eğitim -
(] ,ctiı,ı .,,ılıııcla il<iırci yetcnek sınavı ile toplam 38 öğrenci alınacaktır.

lr,ilRY Ycri: ,tFF HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE

I,- i ü_ı, :_ M E ıtKI]zi BE,yKoZlRiVA

Fi ı,lt.,c] 1:,L t \"G l, NLUK TESTLf]Rİ: (85 Puan üzerinden değerlendirilir)

R'l;,]'SE[. [;\'(;UNLUK
i,,)oRl)lNASY()N

r],,ğ^\IKLırı(
K t rVVF.,[

]l1,I,1M

Sı,r)i l Öı,t;ta(]MİŞİ: (l5 Puan üzerinden değerlendirilir)
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YAPILACAK OLAN TEST
ü'u,,k l, .notorik ö' rellikb.i t"st
cden istasyonlardan oluşur.

20m Mekik koşusu
Durarak Uzun Atlama

t{itim özelliğini

ILEN BASARI PUAN
rCu 15

ampiyonası Birincisi 13

ampiyonası İkincisi |2
ampiyonası Uçüncüsü l1
ampiyonası 4-8 incisi 10

l t]irincisi 9

l İkincisi 8

üncüsü 7

nclSl 6

cisi 5

ncuSu 4
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TFF MERAI-CELAL ARAS SPOR LİSESİ

zoL5-2oL6 Eğltim Öğretim Yılı Öğrenci Seçme Sınavı Testleri

DAYANlKLlLlK : 20 puan
20 mCtre Mekik Koşusu (Shuttle Run)Testi ile sporcuların dayanıklıllk seviyeleri

ölçülecı:iitir. 1 tekrar yapılacaktır.

KUVVET - 10 puan
Dtırarak Uzun Atlama Testi ile sporcuların kuvvet seviyeleri ölçülecektir.
2 ıekrar yapılacaktır. En iyi derece değerlendirmeye alınır.

R] IiNi-liooRDiNAsYoN - 55 puan
Tr. ıı 5elı iirme Testleri
1. .cılgcdeki lıedef alan içinde top ayak ile kaldırılarak ayak(lar) ile 10 kez sektirilir. (3

p ırı) .ılp zeııine/ ayak yüzeyi hariç vücudun herhangi bir bölgesine temas ederse

h ı ,ı ı ı,3[ c]cğerlendirilir.
2 , ,. ı..ı :ki lledef alan içinde top kafa ile 10 kez sektirilir. (3 puan) Top zemine/ baş

ha"r ,.,i udun herhangi bir bölgesine temas ederse hata olarak değerlendirilir.
3,! _, ,. ]eki hcdef alandan başlayarak serbest (ayak-kafa-diz) şekilde top sektirilerek
V Ş tasııldan geçitir. (4 puan)Top, varlş çizgisinden geçiş sonrasında öğrencinin

t .ontrcıltjnde zemine temas etmelidir. Top zemine/ ele, kola temas ederse

h . .ık ııcğcrlendirilir.
1,1) , ,ölge(ler)de hata yapılırsa ikinci tekrar yapılır.

t], ı ,.,,uruş/şut Testi ile hedef alanlarına yapılan isabetli vuruşlar değerlendirilir.
(1 , ) Drıı an topa tercih edilen ayakla 3 vuruş yapılır. İsabetli vuruşların toplam

[ ı 
"dec]]ı]r./1 a ] ııuaı],3 ııo - 3 puan,2no--2 puan, 1no= ]. puan

[ ı uş/orta Testi ile hedefe yapılan ortalar isabet yönünden değerlendirilir.
(. ı ı) Dııı,aıı topa tercih edilen ayakla 3 vuruş yapılır. İsabetli vuruşların toplam

tr. ,,dec]ilir. Her bir isabetli vuruş 4 puandır.
l |i ilt _]O metrelik mesafeyi en kısa sürede koşması/kat etmesi (%1O0 sprint)

s i .iıısiııdcn kaydedilir.(8 puan) 2 tekrar yapılacak olup, en iyi derece
r .l irı ı-ı cyc alınacaktır.
l ıe l çsti ile başlama noktasından bitiş nokta5ına kadar, işaretler arasından
t - : siıı-csi saııiye cinsinden kaydedilir. (13 puan) 2 tekrar yapılacak olup, en iyi
( :ğcıicııdirııeye alınaca ktır.

I : ,ııpılıııaycın lıareketler/uygulamolor değerlendirmeye olınmayocoktır.

ı GtÇl,,1İŞi DEĞERLENDiRMEsi- ı5 puan
t ,Jirıııc lutbol branşında yapılacaktır.

( '' ,.1-1.it lıK'II:. SUNULMt]Ş'tUR.



D E Ğ IIRLE lNf)iılıun BSASLARI
Değerlcndiı,me 100 Tam Puan üzerinclen yapılacaktır. Fiziksel uygunluk testlerinden
eldc eclilen puan ile sporcu özgeçmişinden alınan puan toplanacak ve adayın Yetenek
Sınavı puanı ortaya çıkacaktır. Ortaya çıkan yetenek sınavı puanmın oA7O'i

alınacaktır. Bu puana adayın Ortaöğretime yerleştirme puarunm 100 puana
diıııiişliiı,ülıııcsincicn (Ortaöğretime iıerleştirme puanlnln 1l5'i alınarak l00'lük
sislcı-ı-ıc döı-ıtiştiiriilüı,. Bölmc işleıni ı,,irgülden sonra iki basamak yürütülür) elde

yiil<scl< puanl alanlardan başlanaral< sıralama yapılacaktır. Sıralamada puanların
eşitli!ıi lralindc Ortaöğretiıne Yerlcştirıne Puanı faz|a olan adaylar üst sırada yer
al ıcııliıır. Bcliı"lcı-ıcn kontcnjan kadar asil ve yedek liste ilan edilecektir.

y!_B_L_qş]iEu E p u A NıNıN HEsApLANMAsı

',i ,- : ilnşrııtJi],ı ı,,:, siürru
,_. ; _1.qı;,ııişinter; eldt ediİeıı

F,,,. ,,.:"ıı, icıplar,ıı- ,;* İ*, ı]'ı aiıiıır

ori;ı, ! ı ",i 1§r yeriĞştlrınğ
;_i;_lş" ]"llİ'i 1s0 puğna

co- _,:: _,1_1lmesınden e|de
pdıl*:- : _]aı-;ıi] }ş30'u alınır.

Aü&Yİı\i

YERLEŞTiRME
pUANl

ıı

'ıxnvI Lj: sprırctı özgeçmişi futbol branşında olacak ve değerlendirilirken
b; ]ı,ı faz|ıı l<ıtcgrıridc tlerecesi bulunan adayların en yüksek puanı aldığı
[;, ,gııı,i tlcğcrlcııdirilccektir. Diğer kategoriler değerlendirmeye
a|,,ıııı:ıyacıI<.tır. Sporcıı özgeçmişinde adayların durumunu belgelendirmesi
$r,ı,ı,!:ıııcktcclir. İl ıııüsırbakalarının belgesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Nl' ' iiililcı,iıırlcıı ıı|ıırıcaktır vc ıınaylı olacaktır. Diğer tüm belgeler ve milli
si lıclgcsi i'ııtI-ıııl fcclcrasyonclan alınacakttr ve onaylı olacaktır. Fotokopi
k ,tlilnı cı,cı:,.,l<tiı,.

Sı,, \ \,ü,,^,RlN tIYGUI.ANN{^SI İLE İı,«;İı,i KURALLAR VE gİrcİrnN»İnıvın EKTE
S \,tI_rŞTırR.

^,r!a;,i;:ı, 5tnava gelirken, koyu renk şort, beyaz tişört giymek, ıc!ırl:;r. Herhangi bir kıırs, reklam vb. kıyafet giyen veya aksesuar
lt adavlıır i-ıcsinlikle sınava alınmayacaklardır. Testler suni çim saha
| 'iaI çim sahada yapılacağından, her iki zemine uygun ayakkabılar-, melidir.

z
t;

v
g



SI|{AVL^RA İTİRAZ

.,\rlıı,lıı|,ııı \/cya vc]ilcrin yapabilccel<leri itirazların sınav komisyonunu gereksİz
. 1ı]cşgtli cı.ıırcıııesi içiıı, itiraz edecck olan adaylar Türkiye Futbol Federasyonu
al-(]clal Aras Slıor Lisesi Okul AiIe Birliği'nin Vakıflar Bankası Paşabahçe
.,s] 'tR75()0ül50015800730297892l IBAN Numaralı hesaba 100 (Yüz) TL
ı,a,,ıı]<laı, ı,cı baırl<a dekontunu, itirazlarını bildiren dilekçelerine ekleyerek okul
'ijı '1İ]iiı,ıc l"ıışı.uracıl<lardır. İtirazları yerinde bulunan aday|ara ödedikleri bedel

i. !irı.ı,:j.: itirazlaı,ı gcçersiz sayılan aday|ardan alınan ücretler ise okul aile
ğ ı ı_.liı olara]< 1<al,dedilecektir. Yukarıda bahsedilen usulden başka türlü
] ı,., : ı ]< i i i ı,ıı ;, ] ı ı ı, cl i l< ]<a [c al ınıııayacal< t ı r.

') i, ,i\ j: l LJ,l-B()l, t;I,DERASY1\\IU MERAL-CELAL ARAS SP2R rİsgsİ
.,| !, i, I,ı..,, iiı\|Dli ,İ ll\IılVI I{oM iSYOIYU SIIVAVA KATILACAK 0LAN rÜıuı

ıl DAYLAR,,I BAŞARILAR DİLER.

Canclar KESKİN
Sınav Korıı i syon Başkanı

okul Müctürü

1,

ı,.Siııııı l}OZKUltT
|., ıı ıı ı i s1,o ıı ()yes i

''l'c 
ı,ı,ısi i c i,;i/Akadeır-ıi syen

Mehmet Hayrullah YILMAZ
Komisyon Üyesi

Beden Eğitimi Öğretmeni

Sinan TURHAN
Komisyon Üyesi

1,

l.

1 TFF Temsilcisi

gıııı EIiDEN4
ı-ııis,oıı İjycsi
:'l'cııısilcisi



l,.C.
BEYKO7 KAYMAKAMLIĞI

'l-iiı k iyc lrııtbtıl Irederasyontı Mcral-Celal Aras Spor Lisesi Müdürlüğü

03l07l20l5
ıı\,| : 1426)2l']l200l l89
i)ııLı : Yctcııcl< Sıııavı

I l .(]E MİLLİ ı.,Ğ İrİ ı,ı ıııÜnÜnı-ÜĞÜNp
BEYKOZ

:i: ()ı,ta(ığı,ctiııı Gcııcl N4iidiirlüğü'nün l8rc5/20l5 tarih ve 83203306-10.06.0l-E.5|57644 sayılı
9ı, 'ıe:İ.

Oiiıı]ııııııız[ıı-ı yetenek sılıavı 29 Haziı,an-03 Temmuz tarihleri arasında 175 öğrencinin
ı,]ılııi-ıı ilc ıııl,ıılııııstır. Sınitvlaı,cla başanlı iiğrcnci sayısı 22'dir. Boş kalan 38 kişilikkontenjan için
ı ı,cııelge ıiiıı l], Irlııtldesiııe göre ikinci bir yetenek srnavr yapılacak olup, ikinci yetenek sınavı
:ı]'ı:ı-ı C].:i,ı sııiırılıııııSltır.

(iercliı ııi lıi I gileı:inizc,,ırz ederim.

., i .1ıli: l .\'ctcııek Sıııav Kı];,ıvuzu
2. \'ctcııcl< Sınıv |)ııytırusu
3. )'ctcııek Sınaı, Açık]amaları

Candar KESKIN
Okul Müdürü

'"*]i1, .\dres : Ali Dı]ıaclıı,Mah. Riva Cail No:5 Beyko:y'Isıanbul|. :., 'fel :0 216 3l9 19 92 Faks :0216 Jl9 1993
lİ1 ,;1 E-posta : 7.5S.\j96Gınıeb.k I2.tr İnternet Adresi : www.tffmeralcelalarassporlisesi.meb.k

". K. Kodu : '/.5ş§9(ı posta Kodu :


