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DEĞERLİ ADAYLAR;

Kadıköy Spor Lisesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığımızın
09.09.2022 tarihindeki onayıyla açılmıştır.

Spor liseleri, öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler
kazandırarak, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık
etmek amacıyla açılan, öğretim süresi 4 yıl veya Hazırlık+4 yıl olan okullardır. Spor
liselerinde çerçeve öğretim programları ile protokol ve/veya proje kapsamında
bireysel ve takım sporları ile ilgili spor alanında eğitim verilmektedir. Gençlik ve
Spor Bakanlığınca Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerinde yer
alan hükümlere göre spor liselerinden mezun olan öğrencilerden talep edenlere
yalnızca bir spor dalında “Yardımcı Antrenörlük Belgesi” verilmektedir.

Kadıköy Spor Lisesi olarak spor kültürü ve bilinci içinde çeşitli bıranşlarda spor
hayatına devam eden öğrencilerimizin akademik olarak da sporla iç içe olmalarını ve
sporcu kimliklerine spor lisesi çatısı altında devam etmelerini sağlamak en önemli
amacımızdır.

Başvurular; veliler tarafından EK-1 Formu doldurup imzalı olarak sınava girmek
istediği okul müdürlüklerinden başvuruda bulunması halinde veli adına okul
müdürlüğünce öğrencinin bireysel başvurusu yapılabilecektir.

Bildirilmeyen sağlık sorunları ile ilgili sorumluluk öğrenci velisine aittir.

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİ VELİLERİMİZ SINAV İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ
TÜM BİLGİLERİ 0505 232 19 53 (OKUL MÜDÜRÜ TURGAY NAİL BEZEK)
İLETİŞİM NUMARASINDAN ALABİLİRLER.
SINAVA GİRECEK TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ.

Turgay Nail BEZEK
KADIKÖY SPOR LİSESİ MÜDÜRÜ



KADIKÖY SPOR LİSESİ SINAVLARINA GİRECEK ÖĞRECİLERİMİZİN
AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLARI DİKKATLİ İNCELEMESİ
GEREKMEKTEDİR.

KADIKÖY SPOR LİSESİ 2022-2023 YETENEK SINAVI BAŞVURU
KOŞULLARI

BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
YETENEK SINAVI
BAŞVURU TARİHLERİ*

21.09.2022
09:00 / 16:30 saatleri
arasında

27.09.2022

SINAVA GİRECEK
ÖĞRENCİLERİN
LİSTELERİNİN
DUYURULMA TARİHİ

27.09.2022 27.09.2022

YETENEK SINAVI
TARİHLERİ

28.09.2022
09:00 / 16:30

29.09.2022

SONUÇLARININ
DUYURULMASI

30.09.2022 30.09.2022

KAZANAN ADAYLARIN
KAYITLARININ
YAPILMASI

30.09.2022 30.09.2022

*cumartesi pazar günleri hariç

I. GENEL ŞARTLAR

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA HERHANGİ BİR LİSENİN 9. SINIFINA
YERLEŞMİŞ VEYA OKUYOR OLMAK.
Fiziksel uygunluk testlerinin toplamından en az 50 puan almak (50 puan altında olan
adaylar değerlendirmeye alınmaz) ve belirtilen kontenjana girmek.
SPOR BÖLÜMÜ ÖZEL ŞARTLARI: Spor yapmasına ve spor yetenek sınavına
girmesine sağlık yönünden bir engeli bulunmamak…
2022-2023 KONTENJANLARI: Alınacak Öğrenci Kontenjanları ve Sayıları:
30 KIZ , 30 ERKEK ÖĞRENCİ TOPLAM 60 ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.
Kız öğrenciler ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı değerlendirilip listelenecektir.
Kız ya da erkek öğrencilerde kontenjan dolmaması halinde komisyon karar alarak
erkek ya da kız öğrenci kontenjanlarında sayı değişikliği yapabilir.



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- Öğrenci ve veli Nüfus cüzdanı ile fotokopi örnekleri
2- Öğrenim belgesi. (Öğrencinin mezun olduğu Ortaokulundan alınacak 8. Sınıfı
2022 yılında bitirdiğini belirten belge ve başarı puanı ortalaması hesaplanması için
okul müdürlüğü tarafından imzalı mühürlü orta okul transkript belgesi)
3- Başvuru dilekçesi (Başvuru esnasında okulumuzdan temin edilebilir)
4- 2 Adet fotoğraf
5- Öğrenci sağlık taahhüt belgesi (Başvuru esnasında okulumuzdan temin
edilebilir) .
6- Başvurular KADIKÖY CAFERAĞA SPOR SALONU na 21-27 Eylül 2022
tarihleri arasında ( Hafta Sonu Hariç) Saat: 10:00 – 16:00 arasında yapılacaktır.
İletişim: 0505 232 19 53 Turgay Nail BEZEK (Okul Müdürü)

YETENEK SINAVI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
Adaylar sınav günü yanlarında nüfus cüzdanlarını ve sınav giriş belgelerini
bulundurmak zorundadırlar. Milli Eğitim Bakanlığınca Belirlenen ölçüte göre yetenek
sınavı şu şekilde yapılacaktır:
- Sınav tek aşamalı olarak yapılacaktır.
- Yetenek sınavından 50 puan alamayanlar başarısız sayılacaklardır ve
değerlendirmeye alınmayacaklardır.
- Okula yerleştirme puanı: yetenek sınavından almış olduğu puanın %70 ile ortaokul
başarı puanının(5-6-7-8. sınıf) %30’u alınarak hesaplanacaktır.
- Sınav günü çeşitli nedenlerden dolayı sınav süresinin belirlenen saatlerin dışına
taşması durumunda adayların yetenek sınavı ertesi güne komisyonca ertelenebilir.

Yetenek Sınav Tarihi ve Yeri
28 EYLÜL2022-29. EYLÜL 2022 TARİHLERİ ARASINDA
AHMET SANİ GEZİCİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
SPOR SALONU

NOT: Sınav tarihlerinde ve yerlerinde değişiklik olması durumunda internet sitemizde
sosyal medya adreslerimizden duyurulacaktır. Sınav Komisyonu sınav uygulaması
veya değişikliğini şartlara göre saklı tutma hakkına sahiptir.

Adayların velileri ve yakınları sınavları izlemek üzere sınav salonuna kurallara uymak
kaydı ile alınacaktır. Ancak gerekli kurallara ve tedbirlere uyulmadığı, gerekli
hassasiyetin gösterilmediği tespit edildiği takdirde salon boşaltılacak ve sınavlara
izleyici olmadan devam edilecektir.



SINAV ESASLARI

Adaylar programdaki sınava gelirken NÜFUS CÜZDANI, PASAPORT veya
RESİMLİ GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ’nı yanlarında getireceklerdir. Nüfus
cüzdanında resim olmayan, soğuk damgası bulunmayan, belirli olmayan, özelliğini
kaybetmiş veya nüfus cüzdanındaki resim kendisine benzemeyen adaylar sınava
alınmayacaklardır. Adayların nüfus cüzdanlarındaki resimler eğer eski ise en az son 6
ay içinde çekilmiş resimlerini kullanarak nüfus cüzdanlarını yenilemeleri
gerekmektedir. Sınav giriş belgesi ve adaylara başvuru esnasında okulumuzda
verilecektir. Fotosel arızası olduğunda adaylar dinlenir ve grubunun en sonunda
tekrardan sınava alınır.



YETENEK SINAVI ( %70 ) Yetenek sınavında adayların değerlendirmesi 100 puan
üzerinden yapılır. Bu puanın % 70‟i alınır.

1.FİZİKSEL UYGUNLUK (70 puan)

a) Koordinasyon Testi: (45 Puan) Aday koordinasyon parkurunu en hızlı şekilde
tamamlamaya çalışır. Başlangıç fotoselinden geçerek süre başlar ve bitiş fotoselinden
geçerek parkuru tamamlar. Her adayın 1 (bir) hakkı vardır, aldığı derece adaya
bildirilir. Fotosel arızası olduğunda adaylar dinlenir ve grubunun en sonunda
tekrardan sınava alınır. Komisyon, koordinasyon parkurunda istasyonu
tamamlamayan adayı diskalifiye edebilir.
*Önemli Not: ‟Koordinasyon‟ testinde adaylar, kız ve erkek olarak ayrı ayrı, en iyi
dereceyi yapan adaydan en kötü dereceyi yapan adaya doğru, Excel bilgisayar
programı formülizasyonu aracılığıyla sıralanacaktır. En iyi dereceyi yapan aday, o test
için tam puan alır; en iyi dereceden erkeklerde +15 saniye, kızlarda ise +15 saniye
daha kötü dereceyi yapan adaylar o test için sıfır (0) puan alır.
Engelli Sağlık Kurulu Raporu, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ya da
ÇÖZGER sahibi adaylar bu kapsam dışında tutulacaktır.



1. İstasyon: Renge Göre Top Taşıma Başlangıç fotoselinden 2m uzaklıktadır.
Topların taşınacağı lastikler 1‟er metre uzaklıktadır. Aday kırmızı-sarı-mavi ağırlık
toplarını kırmızı-sarı-mavi lastiklerin içine renklerine göre taşımak zorundadır.
Ağırlık topları 1kg-2kg-2kg dır. Ağırlık topları lastiklerin içinde durması gerekir.
Lastiğin içine girip çıkan top olursa geri dönüp sabit bir şekilde topu lastiğin içine
koyması gerekir. Topların herhangi biri dışarıda olursa aday diğer istasyona geçemez.
2. İstasyon: Çift Ayak Sağ-Sol Sıçrama 1.istasyonun bitişinden 2,5 m uzaklıktadır.
Denge tahtasının uzunluğu 3m dir. Aday 3 defa sağa 3 defa sola olmak üzere 6 kez
çift ayak sıçrama yapar. Eksik sıçrama yapamaz. Yaparsa gözetmen tarafından
uyarılır ve sıçramanın tam yapması sağlanır. Tek ayakla sıçrama yaparsa o sıçrama
sayılmaz. 6 defadan fazla çift ayak sıçrama yaparsa adayın sorumluluğundadır. 6 defa
nizami sıçrama yapmazsa diğer istasyona geçemez.
3. İstasyon: Basketbol Slalom 2.istasyondan 3 m uzaklıktadır. Slalom çubukları arası
1 m dir. Aday solda bulunan basketbol topunu kutu içinden alarak ve soldan
başlayarak top sürer. Birinci slalom çubuğunun önünde bulunan kırmızı çizginin
önüne ilk topu vurmak zorundadır. Çizginin önüne vurmazsa geri döner ve çizginin
önüne topu vurup devam eder. Slalom çubuklarının aralarından geçmek zorundadır.
Slalom çubuğunu atlayamaz. Slalom çubuklarının sağında ve solunda sarı-kırmızı
işaretler vardır. Gidişte sarı işaretlerin olduğu alanlarda, dönüşte kırmızı işaretlerin
olduğu alanlarda topu yere vurmak zorundadır. Her alanda daha fazla top sektirebilir.
Slalom çubuğunu topu yere geçerli alana vurmadan giderse komisyon tarafında
uyarılır ve topu geçerli alana sektirmesi sağlanır. Geri dönüşte son slalom çubuğunun
hizasında bulunan kırmızı çizginin önüne de topu yere vurmalıdır ve ardından topu
sağdaki lastiğin içine sabit bir şekilde koymak zorundadır. Top eğer dışarı çıkarsa
dönüp topu lastiğin içine koymalıdır. Aksi takdirde diğer istasyona geçemez. Topu
sabit bir şekilde koyduktan sonra son slalom çubuğunun sağ tarafından 2,5 uzaklıkta
bulunan dönüş hunisine gider.
4. İstasyon:Voleybol Topunu Engelin Üstünden Atma-Tutma Dönüş hunisinden 3 m
uzaklıktadır. Aday 3 m yüksekliği bulunan engelin üstünden ve voleybol antenlerinin
arasından istediği gibi voleybol topunu atıp engelin diğer tarafından topu yakalayıp
kenardaki lastiğin içine sabit bir şekilde koymak zorundadır. Topun düşmesinde sorun
yoktur. Tek şart topun engelin üstünden ve kenarlardan bulunan antenlerin arasından
geçmesidir. Engelin üstünden atılan topu soldaki lastiğin içine sabit bir şekilde
koymazsa diğer istasyona geçemez. Topu sabit bir şekilde koyduktan sonra 2,5 m
uzaklıkta bulunan dönüş hunisine gider.
5.İstasyon: Üst-Alt-Üst Geçme Dönüş hunisinden 3 m uzaklıktadır. Her engelin arası
1,5 m uzaklıktadır. Aday ilk engelin üstünden, ikinci engelin altından, üçüncü engelin
üstünden geçmelidir. Aday engelin üstünden ve altından geçerken engeli
düşürmemelidir. Aksi takdirde engeli yerine koyması gerekir. Engeller yerde sabit
olacaktır. 1. Engel 40cm, 2.Engel 100 cm ve 3. Engel 40 cm yükekliktedir.
Engellerden birini nizami şekilde geçmezse ve engeli düşürürse diğer istasyona
geçemez.
6. İstasyon:Slalom Koşu Son engelden 2 m uzaklıktadır. Aday araları 2,5 m olan
hunilerin arasından geçerek slalom koşusu yapar. Huniler yere sabit olacaktır.



Hunilerin üstünden atlayamaz, etrafından dolaşmak zorundadır.. Son huninin
etrafından geçerek 2,5 m uzaklıkta bulunan bitiş fotoseline gider ve koordinasyon
parkurunu bitirir.

2. Çabukluk ve Hız Testi:
(15 puan) Aday 20 metre sürat koşusu yapacaktır. Fotoselli kronometre ile ölçüm
yapılacaktır. Aday başlangıç fotoselinin 2 m gerisinde bulunan çizgiye temas etmeden
hazır olduğunda koşuya başlar. Kızlar ve erkekler kendileri için belirtilen süre ve
puanlama ile yarışacaklar ve değerlendirmeleri buna göre yapılacaktır. Fotosel arızası
olduğunda adaylar dinlenir ve grubunun en sonunda tekrardan sınava alınır.
*Önemli Not: „
‟Çabukluk ve hız‟‟ testinde adaylar, kız ve erkek olarak ayrı ayrı, en iyi dereceyi
yapan adaydan en kötü dereceyi yapan adaya doğru, Excel bilgisayar programı
formülizasyonu aracılığıyla sıralanacaktır. En iyi dereceyi yapan aday, o test için tam
puan alır; en iyi dereceden erkeklerde +5 saniye, kızlarda ise +5 saniye daha kötü
dereceyi yapan adaylar o test için sıfır (0) puan alır. Engelli Sağlık Kurulu Raporu,
Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ya da ÇÖZGER sahibi adaylar bu kapsam
dışında tutulacaktır.

3. Kuvvet Testi:
(10 Puan) Aday, işaretli başlangıç çizgisinin gerisinde durarak öne doğru çift ayak ile
tek hamlede olduğu yerde küçük sıçrama yapmadan, başlangıç çizgisine basmadan
öne doğru durarak uzun atlama yapar. Adayın düştüğü noktadan, başlangıç çizgisine
en yakın mesafe metre ile ölçülür. Aday, eğer öne doğru uzun atlama yaparken, geriye
doğru düşer, ellerini veya vücudunun herhangi bir yerini yere temas ettirse; başlangıç
çizgisine en yakın temas ettiği noktadan ölçüm yapılır. Aday eğer atlayış sonunda
ayak parmak ucunda duruyorsa ayak tabanını yere teması sağlanarak ölçüm yapılır.
Adayların geçerli atlayışları ölçülüp değerlendirmeye alınır.
*Önemli Not:
„‟Kuvvet‟‟ testinde adaylar, kız ve erkek olarak ayrı ayrı, en iyi dereceyi yapan
adaydan en kötü dereceyi yapan adaya doğru, Excel bilgisayar programı
formülizasyonu aracılığıyla sıralanacaktır. En iyi dereceyi yapan aday, o test için tam
puan alır; erkeklerde 130 cm, kızlarda ise 100 cm‟den daha kötü dereceyi yapan
adaylar o test için sıfır (0) puan alır. Engelli Sağlık Kurulu Raporu, Özel Eğitim



Değerlendirme Kurulu Raporu ya da ÇÖZGER sahibi adaylar bu kapsam dışında
tutulacaktır.

RİTİM TESTİ (15 puan)
Adaydan, 4/4‟lük 4 ölçü 2 tekrardan oluşan ritmi trampetle çalması istenir. Adaylar 0
– 15 arasında komisyon üyelerinin her biri tarafından puan verilerek
değerlendirilecektir. Çalınacak ritim okulumuzun internet sitesinde yayınlanacaktır.
*Önemli Not: Komisyonda bulunan 4 (dört) üye her aday için ayrı ayrı puan vererek
değerlendireceklerdir. Aday için verilen en yüksek ve en düşük puan değerlendirmeye
alınmayacak, kalan iki puanın aritmetik ortalaması alınarak, o adayın ritim puanı
belirlenmiş olacaktır. Örneğin bir aday için komisyon üyeleri 15, 10, 8 ve 5 puan
verdiler. 15 ve 5 puan değerlendirmeye alınmayacak, kalan iki puan 10 ve 8
toplanarak (18), aritmetik ortalaması alınacak (18 / 2 = 9); böylece adayın almış
olduğu puan 9 olacaktır.

SPORCU ÖZGEÇMİŞİ (15 Puan)
1) İl 1-4 derecesi, Bölge derecesi ve Türkiye Şampiyonası dereceleri olanlar; Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden veya ilgili federasyondan derecesi ve adı soyadı
yazılı, ıslak imzalı olarak Sporcu Özgeçmişi Belgesi alacaktır. ÖZGEÇMİŞ
BELGELERİ YETENEK SINAVINA GİRMEDEN ÖNCE KOMİSYONA TESLİM
EDİLECEKTİR.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
1- Belgelerde sahtecilik yaptıkları anlaşılan adaylar sınavı kaybetmiş sayılacaklar ve
sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir.
2- Tüm parkurlarda kız adaylar, erkek adaylar kendi aralarında
değerlendirileceklerdir.
3- Eşit puan söz konusu olduğunda ise sırasıyla, aşağıdaki kriterlere göre
değerlendirme yapılacaktır:
A. Koordinasyon puanı yüksek olan öncelikli sayılacaktır.
B. Doğum tarihi küçük olan aday öncelikli sayılacaktır.
4- Sınava belirtilen saatten 30dk. önce gelinmesi, gelinmediği takdirde sınava
girmemiş sayılacağı bilinmelidir.
5- Sınavın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, adayların öğrenciye yakışan ve saygılı
tutum ve davranış içerisinde olmaları ile mümkündür. Bu nedenle sınav süresince
düzeni bozacak davranışları sergileyen, sınav kurallarına uymayan ve komisyon



üyeleriyle saygı sınırlarını aşan tartışmalarda bulunan adaylar Sınav Yürütme Kurulu
kararıyla sınavdan ihraç edilir. Herhangi bir bölümün sınavından ihraç edilen aday
diğer sınavlara giremez.
Önemli Not:
a) Adayların sınava gelirken, okulumuz tarafından başvuru sırasında verilecek olan
sınav giriş ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları şarttır. Aksi takdirde aday
sınava giremeyecektir.
b) Adaylar sınav görevlilerinin uyarılarını dikkate almaz veya sınavın düzenini
bozacak herhangibir davranışta bulunurlarsa sınavın tümünden diskalifiye
edileceklerdir.

SINAV KOMİSYONU KILAVUZLA İLGİLİ HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA
HAKKINA SAHİPTİR.

KADIKÖY SPOR LİSESİ SINAVA GİRECEK TÜM ADAYLARA
BAŞARILAR DİLER



KADIKÖY SPOR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Velisi bulunduğum kızım/oğlum ………………………………………………. 2021-2022
eğitim ve öğretim yılında ortaokulu tamamlamıştır. Aşağıda belirttiğim okul ve alanlarda
yapılacak olan Yetenek Sınavlarına katılmasını istiyorum, söz konusu sınavlara katılması için
kızımın/oğlumun bilinen bir sağlık probleminin olmadığını ve her türlü sorumluluğun
tarafıma ait olduğunu beyan ederim.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

…./…./2022
(İmza)

……………………………
(Velinin Adı ve Soyadı)

ADRES:
………………………………………………….
………………………………………………….
Öğrencinin Adı Soyadı:
T.C. Kimlik Numarası :
Velinin GSM Numarası :
Velinin e-Posta Adresi:
Ekler:

 Engelli Sağlık Kurulu Raporu ya da Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu

(ÇÖZGER)'na sahibim.

 Uluslararası yarışmalarda ilk üçe girdiğime dair belgem var (OKY 23/4-a).

 Millî sporcu unvanım var/Türkiye olimpik hazırlık merkezleri veya sporcu eğitim
merkezine kayıtlı sporcuyum (OKY 23/4-b).

 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na tabiyim. okul

müdürlüklerindne birine başvuruda bulunması adına veli adına okul müdürlüğünce
öğrencinin bireysel başvuru yapılabilecektir.
2022 yılında mezun olmayıp usulsüz bir şekilde sınava başvuru yaptığı tespit

edilen adayların sınavları iptal edilecek, sınavı kazanmış olsalar bile kayıt haklarını
kaybetmiş olacaklardır.



KADIKÖY SPOR LİSESİ

SINAV GİRİŞ BELGESİ

ÖĞRENCİNİN

T.C. Kimlik No : ........................................

Aday No : ........................................

Adı-Soyadı : ........................................

Baba Adı : ........................................

Ana Adı : ........................................

Doğum Yeri : ........................................

Doğum Tarihi : ........................................

Cinsiyeti : ........................................

Mezun Olduğu Okul : ........................................

Sınav Tarihi : ........................................

Sınav Saati : ........................................

Sınav Yeri : ........................................

FOTOĞRAF

OKUL MÜDÜRÜ

Adı-Soyadı

İmza-Mühür

C



T.C
...................................KAYMAKAMLIĞI

................................................Ortaokulu Müdürlüğü

Sayı /09/2022
Konu: Öğrenim Belgesi

İLGİLİ MAKAMA

Okulumuz 8/….. Sınıfı, …………………… T.C kimlik nolu,
Öğrencimiz……………………………….……………………………………
2021-2022 Eğitim – Öğretim Yılında 8. Sınıfı bitirmiştir.
Gereğini arz/rica ederim.

Okul Müdürü
İmza
Mühür

Not: 5,6,7,8. Sınıf not ortalamasını gösteren öğrenim belgesi


