
 

 

 

 

 

 

                   GELİŞİM KOLEJİ SINAV VE BURSLULUK KOMİSYONU DUYURUSU  

2019 – 2020  EĞİTİM & ÖĞRETİM YILI   
OKULA KAYIT KABUL  VE BURSLULUK SINAVI ESASLARI 

 
ÖZEL GELİŞİM ANADOLU LİSESİNE KAYIT KOŞULLARI 

Özel Gelişim Anadolu Lisesine okulumuzda yapılan Okula Kabul & Bursluluk Sınavı  ve mülakat sonucuna 
göre öğrenci kaydı yapılır. 

Öğrenciler aşağıda belirtilen linkten başvuru formunu doldurarak sınav kaydını yaptırmış olurlar. Başvuruda 
bulunan öğrenciler, Gelişim Koleji Okula Kabul Sınavının sonuçlarına göre kayıt  ve burs hakkı kazanır.  

Sınav  sonucunda kayıt ve burs hakkı kazanan öğrencilerin   başvuru formları incelenir ve mülakata  alınırlar. 

Sınav ve bursluluk komisyonu, öğrencilerin başvuru formundaki  bilgilerini inceleyerek  (Öğrencinin  toplum 
hizmeti çalışmaları, kişisel ilgi alanları ve başarıları, ulusal ve uluslararası akademik, bilimsel, sanatsal, 
kültürel ve sportif alanlarda katıldığı  her türlü  proje, yarışma ve organizasyonları   ile ilgili bilgiler)  gelecek 
hedefleri ve hayalleri İle İlgili görüşürler ve öğrencinin  kişisel yol haritasını  planlayarak, velilerine geribildirim 
verirler. 

                                      

BURSLULUK KOŞULLARI 
 

Burs hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları   19 Mart / 23 Mart 2019  tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihten 

sonra  kayıt yaptırmayan öğrencilerimiz bursluluk hakkını kaybeder. 

Bursun Devamı :  Burs kazanacak öğrenciler puan hesaplamasına göre belirlenecektir. 

                               Burslar sadece Eğitim bursu olup, 4 yıl geçerlidir. 

Burslu öğrencilerin akademik başarısı tüm lise sürecinde  içerisinde takip edilir ve gereken rehberlik   sağlanır.  

 

10. Sınıfın birinci döneminin sonuna kadar  genel not ortalamasının  85 puanın altına düşmemesi   esastır. 

Düşmesi durumunda öğrencinin burs hakkının devamı tekrar değerlendirilir. Öğrenci, dönemin sonunda gerekli not 

ortalamasını yakalayamadığı ve  disiplin cezası (uyarı, kınama, okuldan uzaklaştırma)  aldığı takdirde, bursunu 

kaybeder. 

 

Burs Oranları :    Sınava katılan bütün öğrenciler arasında başarı sırasına göre belirlenen burs oranları aşağıdaki  

gibidir. 

 

Sınavda 1. ve 2.              Sırada yer alan Öğrencilere % 100 eğitim bursu 

Sınavda 3. ve 4.                          Sırada yer alan Öğrencilere %75 eğitim bursu 

Sınavda 5. ve 6.  Sırada yer alan Öğrencilere %50 eğitim bursu 

Sınavda 7.  8. 9. ve 10.              Sırada yer alan Öğrencilere %25 eğitim  bursu verilecektir. 

* Puan eşitliğinde öğrencilerin önce Türkçe sonra matematik doğru sayısına, eşitlik bozulmadığı takdirde 

doğum tarihine bakılarak yaşı küçük olan öğrenciye burs verilecektir. 

 

 

Saygılarımızla. 

GELİŞİM KOLEJİ SINAV VE BURSLULUK KURULU   
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GELİŞİM KOLEJİ OKULA KABUL SINAVI ESASLARI 
 
 

 10  Mart  2019 Pazar   10.00 
                                 Gelişim Koleji Kampüsü / Ulukent - Menemen - İzmir 

 

SINAVIN UYGULANMASI 
 
 

1. Sınav 10 Mart  2019 Pazar   günü saat 10.00   da  tek oturumda yapılacaktır. 
2. Sınav her seviyede Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri derslerinden 8. Sınıf müfredatını içeren  

kazanımlardan, genel yetenek  alanlarından, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.  
3. Sınavda TÜRKÇE, FEN BİLİMLERİ, SOSYAL BİLGİLER, MATEMATİK   derslerinden 20 şer soru sorulacaktır. 
4. Sınavlarda A ve B kitapçığı olmak üzere iki çeşit kitapçık verilecektir. 
5. Sınav başlama saatinin ilk 30 ( otuz )  dakikası salondan çıkılmayacaktır. Öğrenciler ilk otuz dakikadan sonra 

son beş dakikaya kadar sınav salonundan çıkabilecekler ancak son beş dakika sınav salonundan 
çıkılmayacaktır. Sınav salonunda 2 öğrencinin bulunması esastır. 

6. Öğrenciler, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve işaretlemelerini kurşun kalemle yapacaktır. 
7. Sınav esnasında rahatsızlanan ve sınava devam edemeyen öğrencilerimiz için kaldığı yerden sınav tekrarı 

yapılmayacaktır.  
8. Öğrenciler, sınav salonlarına saat, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, 

radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınacaktır. 
Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz 
sayılacaktır. 

9. Öğrencilerin oturma düzeni otomatik sistem aracılığı ile oluşturulacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini 
değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan öğretmenlere ait olacaktır. Yerleştirme işlemlerinden sonra sınavda görevli 
öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin 
önünde açarak cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır.  

10. Öğrenciler, cevap kâğıdına adı ve soyadı, kitapçık türü gibi bilgilerini kodlayacaktır.  
11. Sınav kitapçıkları sınav sonunda gözetmen öğretmene teslim edilecektir.  
12. Sınav soruları  15 Şubat  2019 tarihine kadar öğretim programında yer alan kazanımları kapsayacaktır. 
13. Sınavda  3 yanlış 1 doğruyu götürecektir. 
14. Sınav  sözel ve sayısal olmak üzere 2 bölümde gerçekleşecektir.  

 
 10.00-11.00     SÖZEL BÖLÜM      Türkçe  - Sosyal   B.    60’ 

ARA 15’ 

11.15-12.35    SAYISAL BÖLÜM     Matematik - Fen B.     80’ 

15. Sınav Sonuçları ve İlanı: Taban Puan Sınavdan sonra belirlenecek ve web sitemizde ilan edilecektir. 15 Mart  
2019 Cuma  günü 13.00’de açıklanacaktır. Öğrencinin sınav karnesine web sayfamızdaki Online Sınav Giriş 
Modülünden T.C. Kimlik Numarası ile giriş yapılarak ulaşılabilir. 

 

Burs hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları : 19 - 23 Mart 2019   

Okula giriş hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları: 19 Mart-2 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Bu tarihler arasında kayıt yaptırmayan öğrencilerimiz bursluluk veya kayıt hakkını kaybeder. 

 

*Milli öğrencilerin puanına bakılmaksızın kayıt hakkı kazanırlar. 

 


