T.C. MEB
İDV ÖZEL BİLKENT LİSESİ
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURSLULUK VE GİRİŞ SINAVI

Başvuru tarihi:
Sınav tarihi:
Sınav süresi:
Sonuçların duyuru tarihi:
Gerekli evraklar:
Başvuru şekli:

5 Mart 2019 – 18 Mart 2019
23 Mart 2019, saat 9:30
150 dakika
29 Mart 2019 günü saat 15:00'da kurum duyuru panosunda asılacaktır. Ayrıca velilere
elektronik posta yoluyla sonuçlar iletilecektir.
Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğrafı
Öğrenci velisi tarafından öğrenci işlerine şahsen yapılabilir

SINAV İÇERİĞİ
9. sınıf:
Sınav Türkçe, Matematik ve İngilizce bölümlerinden oluşacaktır. Her bölüm 100 puan üzerinden değerlendirilip
toplam puan 3’e bölünerek sınav 100 üzerinden değerlendirilecektir. Türkçe bölümünde bazı sorular Semih Gümüş
tarafından derlenen “Gençlere Çağdaş Türk Edebiyatından Öyküler 2 – Ayı Boyamak” isimli kitaba yönelik olcaktır.
Öğrencilerin sınav sırasında kitabı yanlarında bulundurması gerekmektedir. Ancak kitabın içinde herhangi bir not
olmamalıdır. Sınav öncesi çalışırken öğrencilerimize postit notları veya ayrı bir not kağıdı kullanmalarını öneririz.
10. sınıf ve 11. sınıf:
Sınav Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik ve İngilizce bölümlerinden oluşacaktır. Her bölüm 100 puan üzerinden
değerlendirilip toplam puan 3’e bölünerek sınav 100 üzerinden değerlendirilecektir.

BAŞARI KRİTERİ
Sınavda her bölümden en az 60 alan öğrenciler kontenjan dahilinde burssuz olarak kayıt hakkı kazanır. İDV Özel
Bilkent Lisesi Kurum Yönetmeliğine göre; İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Ortaokulu’nu bitiren öğrenciler,
belirtilen başarı kriterini sağlamaları durumunda puan üstünlüğü aranmadan, kayıt tarihlerine bağlı kalmak şartıyla
kaydedilir; açık kalan kontenjana sınava giren diğer öğrenciler puan üstünlüğüne göre kaydedilir.

BURS KRİTERLERİ
Burs miktarı
%100
%75
%50
%25
%10

Burs adeti
10. sınıf

9 . sınıf
1
2
8
4
4

11. sınıf
2
2

2
2

Burs kazanan öğrenciler sınav sonuçlarına göre en yüksek puandan başlayıp sıralanarak belirlenir. Ancak ön koşul
olarak %100 burs için sınavdan en az 95, %75 burs için sınavdan en az 90, %50 burs için sınavdan en az 85, %25 burs
için sınavdan en az 80, %10 burs için sınavdan en az 70 alınması gerekmektedir.
Puanların eşitliği durumunda doğum tarihine göre yaşı küçük olana, onun eşitliği durumunda cinsiyeti kız olana
öncelik tanınır.
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıtlarını 5 Nisan 2019 tarihine kadar yaptırabilirler. Kayıt yaptırmayan öğrencilerin
yerine kontenjan dahilinde, başarı kriterini sağlayan öğrenciler puan üstünlüğüne göre 8 Nisan 2019 tarihinden
itibaren kayıt hakkı verilecektir.
Bursun devamı: Öğrencilere, lise öğrenimi süresince davranış notu indirilmemiş olması, disiplin cezası almamış
olması ve yıl sonu başarı puanı 100 üzerinden en az 85 olması koşuluyla aldığı oranda bursluluğu devam ettirilir.

