
 
 
 

Özel Akhisar Koleji İlkokulu-Ortaokulu Müdürlüğü 
BURSLULUK SINAVI ŞARTNAMESİ 

SINAVI  
DÜZENLEYEN  

KURUM   
ÖZEL  AKHİSAR KOLEJİ  İLKOKULU- ORTAOKULU 

SINAVIN 
KONUSU 

 
Özel  Akhisar Koleji  İlkokulu   02.03.2021  Salı  günü 4. sınıflara.  
 03.03.2021 Çarşamba  günü, 5,6,7.. sınıflara. Manisa İli ve  ilçelerine bağlı resmi ve 

özel ilkokul 4.sınıfların ve ortaokulların  5,6,7. sınıflarında okumakta olan öğrenciler 

arasında uygulanacak olan Bursluluk Sınavı 

 

SINAVIN AMACI 

 
Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; İlkokul 4.sınıf ve Ortaokul 5,6 
ve 7.  sınıflarındaki öğrenciler arasında alan derslerine olan ilgiyi artırmak, 
öğrencinin Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri-Sosyal Bilimler seviyesini görmesini 
sağlamak, kendine güvenini geliştirmek, okulunu temsil etme bilincini 
kazandırmaktır. 
 

TÜRÜ 
 
Bursluluk Sınavı 
 

HEDEF KİTLE 

 
Bu şartnamedeki hedef kitlemiz; Manisa İline  bağlı resmi ve özel  İlkokul 4.sınıf ve 
Ortaokul 5,6  ve 7 sınıfında okumakta olan öğrencilerdir.   
 

SINAV TAKVİMİ 

 
Başvuru Tarihi        :  10.02.2021 Çarşamba saat  09.00'dan; 
                                    28.02.2021 Pazar günü saat 17.00’e kadar  
                                     
Tarih                                        Saat                 Sınıf        
02.03.2021 Salı                13.45        15.15         4              
03.03.2021 Çarşamba     13.45        15.15     5,6,7. 
 
Sonuçların Duyuru Tarihi ve Şekli:15.03.2021 Pazartesi  günü  saat 10.00'dan  
sonuçlarını   kurumdan doğrudan öğrenilebilecektir. 
 

BAŞVURU 
ŞEKLİ 

  
1.Sınav başvuruları  akhisarkoleji.com adresinden online yapılacaktır.  
  

KATILIM 
ŞARTLARI 

1. Bursluluk Sınavı kapsamında yapılacak sınava, Manisa ili ve İlçelerine  bağlı 
resmi ve özel ilkokul 4.sınıfları ile ortaokulların 5,6 ve 7. sınıfında okumakta 
olan öğrenciler katılacaktır. 

2. Katılımcı okul öğrencilerinin sınava rahatlıkla katılabilmelerini sağlama 
açısından, sınav günü katılımcı okuldan koordinatör bir öğretmenin öğrencilere 
eşlik edip okulunu temsil etmesi tavsiye edilmektedir. 

3. Başvuru esnasında yanlış bilgi veren öğrencilerin sınav sonucu değerlendirmeye 
alınmayacaktır 

  
 



SINAV 
ŞARTLARI 
VE ŞEKLİ 

1. Sınava girecek öğrencilerin yanında, fotoğraflı öğrenci belgesi,veya  kimlik belgesi( nüfus 
kimlik kartı, T.C Kimlik kartı, pasaport gibi.),kurşun kalem ve silgi bulunmalıdır. 

2. Sınava katılım ücreti kesinlikle alınmayacaktır. 
3. Kimlik kontrolü ve sınıfların yerleşim planları işlemleri zamanında yapılabilmesi için 

öğrencilerin sınav başlamadan 30 dakika önce kampüsümüzde olmaları gerekmektedir. 
4. Sınav başlangıcından itibaren ilk 30 dakika ve son 15 dakika öğrencilerin sınav 

salonundan ayrılmalarına izin verilmeyecektir.(sağlık durumu nedeni hariç) 
5. Mazeretin türü ne olursa olsun sınava katılmayan öğrenciye yeni bir sınav hakkı 

verilmeyecektir. 
6. Sınav salonunda son iki kişi kaldığı takdirde her iki öğrencinin de aynı anda sınav 

salonundan ayrılması sağlanacaktır. 
7. Öğrencilerin sınava cep telefonu, haberleşme aracı ve bilgisayar benzeri elektronik 

eşyalarıyla gelmeleri yasaktır.  
8. Sınav esnasında; cetvel, pergel, hesap makinesi gibi yardımcı araçlar kullanılmayacaktır. 

Müsvedde olarak soru kitapçığında boş bırakılan yerler kullanılacaktır. 
9. Öğrenciler maske ile sınava alınacaktır. Maskesi olmayan öğrenciler için maske 

okulumuzdan tedarik edilecektir. Sınıflara öğrenciler sosyal mesafe gözetilerek seyreltilmiş  
biçimde yerleştirilecektir. 

4.5-6 SINIFLAR: 
Türkçe (15 soru) – Matematik (15 soru) 
Fen Bilgisi (15 soru) – Sosyal Bilgiler (5 soru) – İngilizce (5 soru) 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (5 soru) 
60 Soru 90 dk. –Tek oturum. 

7.SINIFLAR 
        Türkçe (15 soru) – Matematik (15 soru) 

Fen Bilgisi (15 soru) – Sosyal Bilgiler (10 soru) – İngilizce (10 soru) 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10 soru) 
75 Soru 90 dk. –Tek oturum.                         
 

  Her soru 4 seçenekli ve çoktan seçmeli olarak hazırlanmıştır. Değerlendirme 
yapılırken doğru cevapların sayısından yanlış cevapların üçte biri düşülecektir. 
 
10. Burs kazanan öğrencilerin haklarından yararlanabilmeleri için 30.04.2021 Cuma 

günü saat 17.00’ye kadar okula kayıt yaptırmaları gerekmektedir.  
11. Bursluluk sınavı sonucunda burs kazanan öğrenci, bu hakkını kullanmazsa, elde 

etmiş olduğu burs hakkı, alt sırada burs hakkı kazanan öğrenciye verilmeyecektir. 
12. Bursluluk sınavı sonucunda herhangi bir burs oranına karşılık burs verileceği ilan 

edilen öğrenci sayısından daha fazla sayıda öğrencinin başarılı olması  halinde; net 

sayıları büyükten küçüğe doğru sıralanarak öncelikle net sayısı fazla olana, net 

sayılarının eşit olması halinde sırasıyla Matematik neti fazla olana, Türkçe neti fazla 

olana, doğum tarihi küçük olana , kız olana öncelik verilir. 

13. Sınav sonucunda soru kitapçıkları öğrenciye verilmeyecektir. 

Sınav soruları Özel Akhisar Koleji İlkokulu ve Ortaokulu alan öğretmenleri 

tarafından hazırlanır.           
         

 

 
 
 
 
 
 



İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Özel  Akhisar Koleji  İlkokulu ve Ortaokulu  
Adres    : Kayalıoğlu Mahallesi Süslü Sokak No:17  AKHİSAR/MANİSA 
 Tel        : 4272366 

SINAVIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

1. Sınavlar kurumun bilgi işlem merkezince optik okuyucu  ile 
okunacaktır,  

2. Okunan kağıtlar Özel Akhisar Koleji ilkokulu Ortaokulu  öğretmenleri 
tarafından kontrol edilip  sonuçlar açıklanacaktır.  

3. Sınava katılanlar ilan edilen sonuçlara itiraz edemezler. 

BURS ŞARTLARI VE 
ORANLARI 

 
Özel Akhisar Koleji İlkokulu ve Ortaokulu’nun düzenlemiş olduğu bursluluk 
sınavlarına katılarak başarı gösteren öğrencilere aşağıdaki oranlarda eğitim 
ücreti üzerinden, 2021-2022 eğitim öğretim yılında burs verilir.  
 

1. Bursluluk Sınavı, 2021-2022 Öğretim Yılı için 4,5,6,7. sınıflara öğrenci 
alımı ve burs olanağı sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.. 

2. Manisa ili  geneli başarı sırasına göre 4,5,6,7. sınıf düzeyinde aşağıda 
tabloda belirtildiği şekilde ilkokul ve ortaokul için ayrı ayrı olmak üzere 
kontenjanlar dahilinde % 100 ile % 20 arası eğitim bursu 
uygulanacaktır..Eğitim bursu yalnız eğitim-öğretim ücretini kapsar. 
Yemek, kırtasiye,okul servisi ve yurt dışına yapılacak seyahat ücreti 
vb.harcamaları kapsamaz. 

 

PUAN DİLİMİ 
4,5,6 ve 7.Sınıflar 

İndirim Oranı 

497-500 TAM BURSLU 

490,00-496,99 100 

485,00-489,99 100 

480,00-484,99 100 

470,00-479,99 95 

460,00-469,99 90 

450,00-459,99 85 

440,00-449,99 80 

430,00-439,99 75 

420,00-429,99 70 

410,00-419,99 65 

400,00-409,99 60 

380,00-399,99 55 

360,00-379,99 50 

340,00-359,99 45 

320,00-339,99 40 

280,00-319,99 35 

250,00-279,99 30 

200,00-249,99 25 

100,00-199,99 20 

 
 



 
 

 
 

3. Bursun Devamı: 
Öğrencilere, ortaokul öğrenimi süresince davranış notunun indirilmemiş 
olması, disiplin cezası almamış olması ve yılsonu başarı puanının 50’nin 
üzerinde olması,bursun dışında kalan eğitim ücretinin zamanında ödenmesi 
koşuluyla aldığı oranda bursluluğu devam ettirilir. Yukarıdaki şartlar 
sağlanmadığı takdirde okul yönetimi burs oranında değişiklik yapma veya 
bursu tamamen iptal etme hakkına sahiptir. 
 
4.Sınava giren her öğrenci , bu şartnameyi okuduğunu ve aynen kabul 
ettiğini beyan ve taahhüt etmiş sayılır.Sınava iştirak ettikten sonra , bu 
şartnameye itiraz edemez. 
5.Burs verilecek öğrenci sayısı  ve burs oranlarının belirlenmesinde nihai 
karar okul yönetimine aittir.Bu kararlara itiraz edilemez. 

 
 


