
T.C. 

KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞI 

Özel Elif Anadolu Lisesi Müdürlüğü 

Sayı : 99974482/         26.01.2021 

Konu : Bursluluk sınavı 

KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE 

(Özel Öğretim Şubesi) 

İlgi : a) 20.03.2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim 
Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 

  b) 07.12.2018 tarih ve 23659753 sayılı Müdürlüğünüze ait yazı. 

 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında geçerli olmak üzere, Ankara genelindeki resmi ve 
özel okulların halen 8,9,10 ve 11. Sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik eğitim bursu 
verilecektir. 

 İlgi (a) yönetmeliğinin 62. Maddesine ve ilgi (b) yazınıza göre bursluluk sınavlarının 
her sınıf seviyesinde tek oturum halinde, Keçiören ilçesi Özel Elif Anadolu Lisesi binasında,      
13-14 Mart 2021 günlerinde saat 10:00’da ve 14:00’de yapılması planlanmıştır.  

 Makamınızca uygun görülmesi halinde, bursluluk sınavımızın düzenlenebilmesi, 
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okulların, 8,9, 10 ve 11. Sınıf 
öğrencilerine duyurulabilmesi, gerekli iznin verilmesi ve okulların bilgilendirilmesi 
hususunda, 

 Gereğini arz ederim. 

               Murat TEKBAŞ 

                 Okul Müdürü 

EK : 1 Adet Şartname 



BİLGİ İÇİN: !9 Mayıs Mh. Yunus Emre Cd. No:167 Keçiören ANKARA TEL:0 312 361 80 01 
www.elifkoleji.com                                                         FAKS:0 312 361 80 0 

ÖZEL ELİF ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

BURSLULUK SINAVI ŞARTNAMESİ 

SINAVI 
DÜZENLEYEN 

KURUM/KURULUŞ

                                                                                                                            
ÖZEL ELİF ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

SINAVIN KONUSU Ankara İline bağlı resmi ve özel okulların 8,9,10 ve 11. Sınıflarında 
okumakta olan öğrenciler arasında uygulanacak olan bursluluk 
sınavı

SINAVIN TÜRÜ Bursluluk Sınavı

HEDEF KİTLE Ankara İline bağlı resmi ve özel okulların 8,9,10 ve 11. Sınıflarında 
okumakta olan öğrenciler

BAŞVURU TARİHİ 

VE ŞEKLİ

Başvuru tarihi: 01.02.2021 Pazartesi günü 09:00’dan; 

                           12.03.2021 Cuma günü 18:00’ kadar 

Başvuru şekli: Özel Elif Anadolu Lisesi sekreterliğine şahsen 
başvurmak suretiyle veya www.elifkoleji.com adresinden internet 
yoluyla yapılır.

SINAV TARİHİ VE 
SONUÇLARININ 
AÇIKLANMASI

Sınav tarihi/saati  :  
 8. sınıflar için;  13 Mart 2021 günü saat; 10:00, 
 9. sınıflar için;  13 Mart 2021 günü saat; 14:00, 
10. sınıflar için; 14 Mart 2021 günü saat; 10:00, 
11. sınıflar için; 14 Mart 2021 günü saat; 14:00’de tek oturum 
halinde  
Sonuçların Duyuru Tarihi ve Şekli; 22.03.2021 Pazartesi günü 
saat      13:00’den itibaren kurumu arayarak veya kuruma bizzat 
gelerek sonuçları öğrenebileceklerdir.

http://www.elifkoleji.com
http://www.elifkoleji.com


SINAV KATILIM 
ŞARTLARI VE 

UYGULAMA ŞEKLİ

1. Sınava katılım ücreti kesinlikle alınmaz. 
2. Öğrencilerin sınava gelirken sınav giriş belgelerini ve nüfus 

cüzdanlarını getirmeleri zorunludur. 
3. Sınav, Özel Elif Anadolu Lisesi Müdürlüğünün, 19 Mayıs 

Mh. Yunus Emre Cd. No: 167 Keçiören’deki okul binasında 
yapılacaktır. 

4. Kimlik kontrolü ve sınıfların yerleşim işlerinin zamanında 
yapılabilmesi için öğrencilerin sınav başlamadan 20 dakika 
önce kurs binasında olmaları gerekmektedir. 

5. Sınav başlangıcından itibaren ilk 30 dakika ve son 15 
dakika öğrencilerin sınav salonundan ayrılmalarına izin 
verilmeyecektir. 

6. Sınav salonunda son iki kişi kaldığı takdirde, her iki 
öğrencinin de aynı anda sınav salonundan ayrılması 
sağlanacaktır. 

7. Öğrencilerin sınav salonuna cep telefonu, haberleşme cihazı 
ve bilgisayar benzeri elektronik eşyalarıyla gelmeleri 
yasaktır. 

8. Sınav esnasında cetvel, pergel, hesap makinesi gibi yardımcı 
araçlar kullanılamaz. 

9. Öğrencinin, kalem, kalemtıraş, silgi, su, sınav giriş kartı ve 
nüfus cüzdanından başka eşya sokmasına iz in 
verilmeyecektir.  

10. Müsvedde olarak soru kitapçığında boş bırakılan yerler 
kullanılacaktır. 

11. Sınav sonunda soru kitapçığı öğrenciye verilmeyecektir. 
12. Sınav tek oturum halinde yapılacaktır. 
13. Bu sınavda 8, 9,10,11. Sınıflar için soru sayısı 90, her seviye 

için yanıtlama süresi 180 dakikadır.                          
14. Sekizinci sınıf kitapçığında her soru 4 (dört) seçenekli 

olarak hazırlanmıştır. Puanlama yapılırken 4 (dört) yanlış bir 
doğruyu götürecektir.  
9,10 ve 11. sınıf kitapçıklarında her soru 5 (beş) seçenekli 
olarak hazırlanmıştır. Puanlama yapılırken 4 (dört) yanlış bir 
doğruyu götürecektir. 

15. Sınavda tek tip puan türüne göre ölçüm yapılacaktır. 
16. Veli veya katılımcılar sınav sonuçlarını 22.03.2021 Pazartesi 

günü saat 13:00’den itibaren kurumu arayarak veya kuruma 
bizzat gelerek öğrenebileceklerdir. Burs kazanan 
öğrencilerin haklarından yararlanabilmek için 02.04.2021 
tarihi Cuma günü saat 17:00’a kadar kuruma kayıtlarını 
yaptırmaları gerekmektedir. 

17. Sınav sonucunda burs kazanan öğrenci, bu hakkını 
kullanmazsa elde etmiş olduğu burs hakkı sıralamada ondan 
sonraki öğrenciye geçmeyecektir. 

18. Sınav başvurusunda yanlış bilgi veren, sınav esnasında 
kimlik doğrulamasında sorun tespit edilen öğrencilerin sınav 



BURS ŞARTLARI VE 
ORANLARI

Özel Elif Anadolu Lisesi Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu 
bursluluk sınavlarına katılarak başarı gösteren öğrencilere aşağıdaki 
oranlarda eğitim ücreti üzerinden, izleyen eğitim-öğretim yılında 
burs verilir; 

1. Bursluluk sınavı, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için 
9,10,11 ve 12. Sınıflara  kayıt yaptıracak öğrencilere burs 
olanağı sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. 

2. Burs ve indirimler 1 yıllık eğitim ücretinin karşılığıdır. 
3. Burs miktarı tam kayıt ücreti üzerinden her sınıf 

seviyesinde;        
1. olan öğrenciye %100,  
2. olan öğrenciye %75, 
3. olan öğrenciye %50, 
4. olan öğrenciye %35, 
5. olan öğrenciye %25 olarak uygulanır. 

4. Burs kazanan öğrenciler sınav sonucuna göre en yüksek 
puandan başlanıp sıralanarak belirlenir. Ancak bursluluk 
oranına göre çıkartması gereken net sayıları aşağıda 
sıralanmıştır; 

A. %100 burs hakkının elde edilebilmesi için en az 85 
(seksen beş) net çıkartılması ve sıralamada birinci 
olunması zorunludur. 

B. %75 burs hakkının elde edilebilmesi için en az 80 
(seksen) net çıkartılması ve sıralamada ikinci 
olunması zorunludur. 

C. %50 burs hakkının elde edilebilmesi için en az 75 
(yetmiş beş) net çıkartılması ve sıralamada üçüncü 
olunması zorunludur. 

D. %35 burs hakkının elde edilebilmesi için en az 70 
(yetmiş) net çıkartılması ve sıralamada dördüncü 
olunması zorunludur. 

E. %25 burs hakkının elde edilebilmesi için en az 65 
(altmış beş) net çıkartılması ve sıralamada beşinci 
olunması zorunludur. 

5. Puanların eşitliği durumunda öncelik Matematik neti fazla 
olana, bunun eşitliği durumunda Türkçe neti fazla olana 
öncelik verilir. 

6. Burs kazanan öğrencilerin 02.04.2021 tarihi Cuma günü saat 
17:00’a kadar kuruma kayı t lar ın ı yapt ı rmalar ı 
gerekmektedir. 

7. Disiplin cezası alan öğrencinin bursu iptal edilir.  
8. Öğretim yılının bitiminde ve sonrasında burslu öğrenci veya 

velisinden hiçbir eğitim ücreti talep edilmez.



İLETİŞİM 
BİLGİLERİ

Özel Elif Anadolu Lisesi Müdürlüğü 
Adres  : Ondokuz Mayıs Mahallesi Yunus Emre Cd. No:167 
Keçiören ANKARA 
Tel        : 0 312 361 80 01 www.elifkoleji.com

SEÇİÇİ KURUL Sınav, sınav komisyonu tarafından değerlendirilip sonuçları 
öğrencilere sunulacaktır. 
Sınav komisyonunda görevli kişiler aşağıda belirtilmiştir; 

1. Murat TEKBAŞ                    (Okul Müdürü) 
2. S. Büşra KONAKTAŞ          (Türk Dili ve Edebiyatı 

Öğretmeni) 
3. Ömer ALTUNAŞ                  (Matematik Öğretmeni) 
4. Adil BARUN                        (Fizik Öğretmeni) 
5. Abdurrahman TOPÇU          (Kimya Öğretmeni) 
6. Gülgün DİŞÇİOĞLU            (Biyoloji Öğretmeni) 
7. Fatma ATLIHAN                 (Tarih Öğretmeni) 
8. Hatice ÖZTÜRK                  (Coğrafya Öğretmeni)


