T.C.
MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI
Özel Antalya Sınav Ortaokul Müdürlüğü
SAYI
KONU

:99957482-400/
:Bursluluk Sınavları

25-10-2017

MURATPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
(Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü)
İlgi

: a) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.
b) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün 28/02/2015 tarih ve
95178074/405.05/2243911sayılı (2015/5) Genelgesi.

2017 - 2018 eğitim - öğretim döneminde 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenim görecek
öğrencilere eğitim bursu verilecektir.
İlgi (a) yönetmeliğin 62. maddesine ve ilgi (b) genelgeye göre bursluluk sınavlarının,
Özel Antalya Sınav Ortaokulunda 13 Ocak 2017 Cumartesi günü 4. Ve 5. Sınıf öğrencilerine
saat 09:00’ da 6. Ve 7.sınıf öğrencilerine saat 12:00’ da yapılması planlanmıştır. Bu sınavlara
halen 4, 5, 6, 7,’nci sınıflarda okuyan öğrenciler katılabilecektir.
Makamınızca uygun görülmesi halinde, Bursluluk Sınavı’mızın düzenlenebilmesi,
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve özel ilkokulların 4. sınıf, ortaokulların
5, 6, 7. sınıf öğrencilerine duyurulabilmesi hususunda gerekli izinin verilmesi ve okulların
bilgilendirilmeleri konusunda,
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Asiye Gülsen ÖZGÜN
Ortaokul Müdürü
Ek: 1 adet Şartname

Aspendos Blv.
Yeşilova Mh. Topçular Mevkii
N0:164 Muratpaşa/ANTALYA
Bilgi için:Aysel BALOĞLU
Telefon: (0 242) 444 27 39
Fax
: (0 242) 322 11 77

www.egitimedestek.meb.gov.tr

www.haydikizlarokula.org

Özel Antalya Sınav Ortaokulu Müdürlüğü
BURSLULUK SINAVI ŞARTNAMESİ
SINAVI
DÜZENLEYEN
KURUM /
KURULUŞ
SINAVIN
KONUSU
SINAVIN
AMACI
TÜRÜ
HEDEF KİTLE

BAŞVURU
TARİHİ VE ŞEKLİ

Özel Antalya Sınav Ortaokulu
13/01/2018 Cumartesi günü resmi ve özel İlkokulların 4, Ortaokulların 5, 6 ve
7’nci sınıflarında okumakta olan öğrenciler arasında uygulanacak olan Bursluluk
Sınavı
Bu sınav, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı için 5, 6, 7 ve 8’nci sınıflara öğrenci alımı,
eğitim bursu ve indirimi için düzenlenmiştir.
Bursluluk Sınavı
Resmi ve özel ilkokulların 4’nci, ortaokulların 5, 6 ve 7’nci sınıflarında okumakta
olan öğrencilerdir.
Başvuru tarihi
Başvuru şekli

:04/12/2017 Pazartesi günü 09.00'dan;
10/01/2018 Çarşamba günü saat 18.00'a kadar
: www.antalyasinavkoleji.com. adresinden online yapılır.

Sınav Tarihi/Saati :13 /01/2018 Cumartesi günü
SINAV TARİHİ
VE
SONUÇLARIN
AÇIKLANMASI

Seans Saatleri

: 4. Ve 5. Sınıflar saat 09:00
6. ve 7. Sınıflar saat 12:00

Sonuçların Duyuru
Tarihi ve Şekli
22/01/2018 Pazartesi günü, saat 18.00’den İtibaren
www.antalyasinavkoleji.com adresinden yayınlanacaktır.
Ayrıca kurumu arayarak öğrenilebilecektir.
1. Sınava katılım ücreti kesinlikle alınmayacaktır.
2. Öğrencilerin sınava, www.antalyasinavkoleji.com adresinden alacakları sınav
giriş belgesini ve nüfus cüzdanlarını getirmesi zorunludur.
3. Kimlik kontrolü ve sınıfların yerleşim işlemlerinin zamanında yapılabilmesi
için öğrencilerin sınav başlamadan 30 dakika önce okulumuzda olmaları
gerekmektedir.

SINAV
KATILIM
ŞARTLARI VE
UYGULAMA
ŞEKLİ

4. Sınav başlangıcından itibaren ilk 30 dakika ve son 15 dakika öğrencilerin
sınav salonundan ayrılmalarına izin verilmeyecektir.
5. Sınav salonunda son iki kişi kaldığı takdirde her iki öğrencinin de aynı anda
sınav salonundan ayrılması sağlanacaktır.
6. Öğrencilerin sınava cep telefonu, haberleşme aracı ve bilgisayar benzeri
elektronik eşyalarıyla gelmeleri yasaktır.
7. Sınav esnasında; cetvel, pergel, hesap makinesi gibi yardımcı araçlar
kullanılmayacaktır.
8. Müsvedde olarak soru kitapçığında boş bırakılan yerler kullanılacaktır.
9. Sınav sonunda soru kitapçıkları öğrenciye verilmeyecektir.

10. Sınav soruları;
a) 4. sınıflar; Türkçe (15), Matematik (15), Fen Bilimleri (15), Sosyal Bilgiler
(15), İngilizce (15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (15) Toplam soru sayısı (90)
ve süre 100 dakika olacaktır.
b) 5. sınıflar; Türkçe (25), Matematik (25), Fen Bilimleri (20), Sosyal Bilgiler
(20), Toplam soru sayısı (90) ve süre 100 dakika olacaktır.
c) 6. sınıflar; Türkçe (25), Matematik (25), Fen Bilimleri (20), Sosyal Bilgiler
(20), Toplam soru sayısı (90) ve süre 100 dakika olacaktır.
d) 7. Sınıflar; Türkçe (30), Matematik (30), Fen Bilimleri (15), Sosyal Bilgiler
(15), Toplam soru sayısı (90) ve süre 100 dakika olacaktır.
11. 4. Ve 5. sınıf soruları; Her soru 4 seçenekli ve çoktan seçmeli olarak
hazırlanmıştır. Puanlama yapılırken doğru cevapların sayısından yanlış
cevapların üçte biri düşülecektir. Derslerin kat sayıları farklı olduğu için her
dersin ağırlık oranları farklı olacaktır.

SINAV
KATILIM
ŞARTLARI VE
UYGULAMA
ŞEKLİ

12. 6,7 ve 8nci sınıf soruları; Her soru 5 seçenekli ve çoktan seçmeli olarak
hazırlanmıştır. Puanlama yapılırken doğru cevapların sayısından yanlış
cevapların dörtte biri düşülecektir. Derslerin Kat sayıları farklı olduğu için her
dersin ağırlık oranları farklı olacaktır.
13. Sınav sonuçları 22/01/2018 Pazartesi günü ilan edilecektir. Sınav sonuç
belgesi öğrencilere okulda teslim edilecektir. Burs kazanan öğrencilerin
haklarından yararlanabilmeleri için 05/03/2018 Pazartesi günü saat 17:00
kadar okula kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

14. Öğrencilerin kazandıkları burs/indirim sadece sınava girdikleri okul/şube
için geçerlidir.
15. Sınav sonucunda indirim kazanan öğrenci, bu hakkını kullanmazsa elde etmiş
olduğu indirim hakkı, sıralamada ondan sonra gelecek öğrenciye
geçmeyecektir.
16. Sınav

başvurusunda yanlış bilgi
değerlendirmeye alınmayacaktır.

veren

öğrencilerin

sınav

sonucu

17. Kayıt yapıldıktan sonra yanlış bilgi verdiği tespit edilen öğrencinin bursu iptal
edilecek veya kaydı silinecektir.
18. Sınav sonunda soru kitapçıkları öğrenciye verilmeyecektir.
19. Sınav

soruları
Sınav
Eğitim
Kurumları
öğretmenleri/yazarları tarafından hazırlanmıştır.

Genel

Merkezi

alan

Özel Antalya Sınav Ortaokulu’nun 2017-2018 Öğretim Yılı için düzenlemiş olduğu
5,6,7 ve 8’inci sınıflara öğrenci alımı ve bursluluk sınavlarına katılarak başarı
gösteren öğrencilere aşağıdaki oranlarda eğitim bursu verilir.

BURS ŞARTLARI
VE ORANLARI

İLETİŞİM
BİLGİLERİ
SEÇİCİ KURUL

1. Sınav Eğitim Kurumları, sınava giren tüm öğrencilerin sınavda
gösterdikleri başarı sırasına göre, her sınıf düzeyinde %100 ile %15
arasında indirim/eğitim bursu verir.
2. Sınav sonuçlarına göre indirim ve burs oranları
**%100 için soruların en az %95'ini,
**%75 için soruların en az %85'ini,
**%50 için soruların en az %80'ini,
**%25 için soruların en az %75'ini,
**%15 için soruların en az %65’ini
net yapanlardan en yüksek puandan başlanıp belirlenen sayı kadar
sıralama yapılarak indirim/burs verilir.
3. Sınav sonuçlarına göre kontenjan dâhilinde
**5. sınıfta 20,
**6. sınıfta 10,
**7. sınıfta 10,
**8. sınıfta 20 başarılı öğrenciye indirim/burs verilecektir.
Burs ve indirim kazanan öğrencilerin:
**%10’una %100,
**%10’una %75,
**%20’sine %50,
**%30’una %25,
**%30’una %15 oranında indirim/burs verilir.
4. Erken kayıt vb. indirimi ile bu sınav sonucundaki indirimler
birleştirilmez. İndirimlerin en yüksek olanı uygulanır. Ayrıca %50 üzeri
indirim kazanan öğrencilere erken kayıt indirimi ve kardeş indirimi
uygulanmaz.
5. Özel Antalya Sınav Ortaokulu, eşitlik vb. durumlarda gerek duyarsa
öğrencileri ikinci bir sınava çağırabilecektir.
6. Eşitliğin bozulmadığı durumda, öncelikle Matematik neti fazla olana,
bunun eşitliği durumunda Türkçe neti fazla olana, onun da eşitliği
durumunda doğum tarihinde yaşı küçük olana, onun da eşitliği
durumunda kız öğrenciye öncelik tanınır.
7. Burs ve indirim kazanan öğrencilerin kayıtları 05/03/2018 Pazartesi
tarihine kadar yapılacaktır.
8. Burs/indirim ya da okulumuza kayıt hakkı kazanan öğrencilerin
kayıtları, ilgili sınıfta kontenjan tamamlanana kadar yapılabilecektir.
9. Özel Antalya Sınav Ortaokulu’na öğrenci alımı için uygulanacak DBS
barajı, sınava giren öğrencilerin sayısı, başarı durumu ve ilgili sınıfların
kontenjanları dikkate alınarak DBS sonuçlarının değerlendirilmesiyle
belirlenir.
10. Kazanılan burs/indirim okulun öğrenim süresi sonuna kadar
geçerlidir. Ancak okul kurallarına uymayan, disiplin cezası alan ve
akademik başarısı sınıf ortalamasının altına düşen öğrencilerin
indirim/bursları yeniden değerlendirilir.
Özel Antalya Sınav Ortaokulu
Adres : Aspendos Blv. Topçular Mevkii Yeşilova Mah. N:164 Muratpaşa/ANTALYA
Tel : 444 27 39
Sınavlar kurum bilgi işlem merkezince okuyucu marifetiyle okutulacak, Özel
Antalya Sınav Ortaokulu Öğretmenleri kontrolünden sonra sonuçların açıklanması
işlemi gerçekleştirilebilecektir.

