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MADDE-I (Amaç ): Bursluluk sınavının amacı, 2019 - 2020 eğitim - öğretim yılında burslu 

okuyacak öğrencilerin 4.5.6. Sınıf  Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri 

derslerindeki bilgi düzeylerini ölçmektir. 

 

MADDE-2 ( Kapsam ): Özel Gelişim Ortaokulu tarafından düzenlenecek olan Bursluluk Sınavına 

katılacak olan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okullarda okuyan    

2018  - 2019 eğitim - öğretim yılında 4.5.6. Sınıfta okuyan öğrencileri kapsamaktadır. 

MADDE-3 (Dayanak ): Özel Gelişim Ortaokulu tarafından düzenlenecek olan Bursluluk Sınavı, 
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 62. ve 63. maddelerine göre yapılmaktadır. 

MADDE- 4 ( Müracat ): Başvurular, www.gelisim.k12.tr web adresimiz üzerinden                             
14  Ocak - 1 Mart 2019     tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. 
 
MADDE – 5  ( Yeri ve Tarihi ): Okula Kabul ve Bursluluk sınavı, Özel Gelişim Koleji 
Kampüsünde 10 Mart  2019 Pazar   günü saat 10.00   da  tek oturumda yapılacaktır. 
 

MADDE – 6 ( Katılma Şartı ): Okula Kabul ve Bursluluk sınavımız ücretsizdir.  

MADDE – 7  ( Sınavın Uygulanması ):  

1. Sınav 10 Mart 2019 Pazar   günü saat 10.00   da  tek  oturumda yapılacaktır. 
2. Sinav günü öğrenci, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya öğrenci belgesi ile sınav 

oturumundan 30 dakika once okulumuzda hazır bulunmalıdır.  
3. Sınav her seviyede Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri derslerinden 

4.5.6. Sınıf müfredatını içeren kazanımlardan, genel yetenek alanlarından, çoktan 
seçmeli sorulardan oluşacaktır.  

4. Sınavda Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri derslerinden 20 şer soru 
sorulacaktır. 

5. Sınavlarda A ve B kitapçığı olmak üzere iki çeşit kitapçık verilecektir. 
6. 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. 

7. Öğrenciler, cevap kâğıdına adı ve soyadı, kitapçık türü gibi bilgilerini kodlayacaktır.  
8. Öğrenciler, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve işaretlemelerini kurşun 

kalemle yapacaktır. 
9. Sınava en fazla 15 dakika geç kalan öğrenciler sınav salonuna kabul edilecek, ancak 

bu durumdaki öğrencilere  ek süre verilmeyecektir. 
10. Sınav esnasında rahatsızlanan ve sınava devam edemeyen öğrencilerimiz için 

kaldığı yerden sınav tekrarı yapılmayacaktır.  
11. Sınav günü sınava girmeyen öğrenci  için mazeret sınavı uygulanmayacaktır. 
12. Sınav kitapçıkları sınav sonunda gözetmen öğretmene teslim edilecektir.  
13. Öğrenciler, sınav salonlarına saat, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, akıllı saat, 

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. 
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14. Öğrencilerin oturma düzeni, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra 
numarasına göre olacaktır. 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.  

 
15. Sınav soruları 15 Şubat 2019 tarihine kadar öğretim programında yer alan 

kazanımları kapsayacaktır. 
16.  Sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürmeyecektir. 
17. Sınav süresi toplam 120 dakikadır. 
18. Sınavın Yapısı :  
 

           Sınav tek oturum şeklinde gerçekleşecektir. 
             Türkçe : 20 soru 
             Fen Bilimleri   : 20 soru                                                                      
             Matematik : 20 soru 
             Sosyal  Bilgiler :  20 soru  
 
MADDE – 8 ( Sonuçların İlanı ): Bursluluk Sınav Sonuçları 15 Mart 2019 Cuma günü 13.00’de 
açıklanacaktır. Öğrencinin sınav karnesine WEB sayfamız üzerinden öğrencinin kimlik 
numarasıyla giriş yapılarak ulaşılabilir. 
 
MADDE – 9 ( Bursluluk Koşulları ): 
Burs hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları   18 Mart 2019 – 01 Nisan 2019 tarihleri arasında 

yapılacaktır. Bu tarihten sonra kayıt yaptırmayan öğrenciler bursluluk hakkını kaybeder. Kayıt 

hakkı kazanan öğrenci velileri okul müdür yardımcılarından randevu alarak kayıt görüşmelerini 

yapabilirler. 

 

Bursun Devamı:   

➢ Burs kazanacak öğrenciler puan hesaplamasına göre belirlenecektir. 

➢ Burslar sadece Eğitim bursu olup, 1 yıl geçerlidir. 

➢ Bursu hak eden öğrenci , öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu kararı sonucunda 
disiplin  cezası (uyarı, kınama, okuldan uzaklaştırma)  aldığı takdirde bursunu kaybedecektir. 
 
MADDE – 11 (Ödüller ): 
 
Okula giriş sınavı sonuçlarına göre  ilk beşe giren öğrencilere değişik oranlarda burs 
verilecektir.  
Puan eşitliğinde öğrencilerin önce Türkçe sonra Matematik doğru sayısına,  eşitlik bozulmadığı 
takdirde doğum tarihine bakılarak yaşı küçük olan öğrenciye burs verilecektir. 
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