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9. SINIF BURSLULUK VE GİRİŞ SINAVI 

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Başvuru tarihi:   12 Nisan 2021 – 27 Nisan 2021 

Sınav tarihi:    3 Mayıs 2021 

Sınav süresi:    150 dakika 

Sonuçların duyuru tarihi:  12 Mayıs 2021 günü e-posta olarak velilere gönderilecektir. 

Sınav sırasında gerekli evraklar: Fotoğraflı bir kimlik belgesi  

Başvuru şekli:    Öğrenci velisi tarafından okulun internet sayfasından yapılabilir. 

Sınav ücreti:   Ücretsiz 

SINAV İÇERİĞİ 

Sınav, Türkçe, Matematik ve İngilizce bölümlerinden oluşacaktır. Türkçe bölümü için öğrencilerin sınava gelmeden web 

sayfasındaki metinleri okumalı ve kılavuzda belirtilen şekilde sınava hazırlanmaları gerekmektedir. 

 

BAŞARI KRİTERİ 

Her bölüm 70 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

İDV Özel Bilkent Ortaokulu öğrencileri üç bölümün toplamından en az 120 puan alırsa kayıt hakkı kazanacaktır. 

Diğer okullardan sınavımıza girecek öğrencilerin değerlendirmeye alınabilmesi üç bölümün toplamından en az 120 puan alması 

gerekmektedir. Kazanan öğrencileri belirlemek için 3 dersten aldıkları puanlar toplanır. En yüksek puan (tavan puan 210)  alan 

öğrenciden başlanarak sıralama belirlenir. Sıralamada ilk 20 öğrenci ( İDV Özel Bilkent Ortaokulu öğrencileri hariç) kayıt hakkı 

kazanır. Geriye kalan öğrenciler yedek listeye alınır. 

BURS KRİTERLERİ 

Burs kazanan öğrencileri belirlemek için 3 dersten aldıkları puanlar toplanır. En yüksek puan (tavan puan 210)  alan öğrenciden 

başlanarak sıralama belirlenir (Tüm öğrenciler). Önkoşul olarak %50 burs için sınavdan en az 195, %25 burs için sınavdan en az 

180, %10 burs için sınavdan en az 165 puan alınması gerekmektedir. Puanların eşitliği durumunda doğum tarihine göre yaşı küçük 

olana, onun eşitliği durumunda ise kız öğrencilere öncelik tanınır. Burs adetleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Burs miktarı Burs adeti 
Alınması gereken en düşük toplam 

puan 

%50 3 195 

%25 6 180 

%10 6 165 

 

Sınav sonucunda burs kazanan öğrenci bu hakkını kullanmazsa elde ettiği hak sıralamada ondan sonra gelecek öğrenciye 

yansımayacaktır. 

Başarı kriterini sağlayan şehit/gazi çocuğu öğrencilere kontenjan dâhilinde ücretsiz okuma hakkı verilecektir. 

KAYIT BİLGİLERİ 

Kayıt/Burs hakkı kazanan öğrenciler kayıtlarını 24 - 27 Mayıs 2021 tarihleri arasında yaptırabilirler. Kayıt yaptırmayan öğrenciler 

yerine 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, yedek listedeki öğrenciler puan üstünlüğüne göre kayıt hakkı kazanır.   

BURSUN DEVAMI 

Öğrencilerin, lise öğrenimi süresince davranış notu indirilmemiş olması, disiplin cezası almamış olması ve yılsonu başarı puanı 100 

üzerinden en az 85 olması koşuluyla aldığı oranda bursluluğu devam ettirilir. 

Verilecek burslar karşılıksızdır. Eğitim sırasında, öncesinde veya sonrasında veli ve öğrencilerin maddi bir yükümlülüğü yoktur. 


