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ÖZEL MELTEM KOLEJİ İLKOKULU-ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ 
Bursluluk ve Giriş Sınavı Şartnamesi 

 
MADDE-1: Amaç 
 

Okulumuza kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin tespit edilmesi ve başarılı öğrencilere 
eğitim bursu verilmesi. 

 
MADDE-2: Kapsam 
 

Bu şartname, Özel Meltem Koleji İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi 
Müdürlüklerince düzenlenecek olan Bursluluk ve Giriş Sınavına katılmak isteyen Ankara İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi ve özel okullarının 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. ve 11. 
sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. 

 
MADDE-3: Dayanak 
 

Bursluluk ve Giriş Sınavı, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları 
Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin 22. Maddesi ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 62. 
ve 63. Maddelerine göre düzenlenir. 

 
MADDE-4: Genel İlkeler ve Koşullar 
 

a) Bursluluk ve giriş sınavı Özel Meltem Koleji İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu 
Lisesi Müdürlüklerince düzenlenecek olup, şartnamede bundan sonra bu okullar  
“OKUL” olarak da anılacaktır.  
b) Bursluluk ve Giriş Sınavı ücretsizdir. Başvurular www.meltemkoleji.com 
internet adresinden yapılacaktır. Sınav giriş belgesi yine aynı web adresi 
üzerinden alınacaktır. 
c) Sınav, Etlik Mah. Süleymaniye Caddesi Meltem Sokak No:18 Keçiören-
ANKARA adresinde bulunan Özel Meltem Koleji binasında yapılacaktır. 
d) Sınava Özel Meltem Koleji İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi öğrencileri 
katılamaz. 
e) Sınav yerine ulaşım katılımcıların kendi imkânlarıyla olacaktır. 
f) Sınava katılacak öğrencilerin Kimlik Belgelerinin ve Sınav Giriş Belgelerinin 
yanlarında olması zorunludur. 
g) Bursluluk Sınavımız sınava katılacak öğrencilerin genel bilgi, kültür, beceri ve 
derslere yönelik yeteneklerini ölçmeye yönelik olacaktır.  
h) Sınav soruları her sınıf seviyesi için farklıdır ve 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 
başından sınav tarihine kadar olan müfredatı kapsayacaktır. 
i) Sınavlarda sadece çoktan seçmeli test soruları olacaktır. 
j) Sınıf seviyelerine göre sınavda 4., 5., 6., 7. ve 8. Sınıflar için 60 soru, 9., 10. 
ve 11. Sınıflar için 80 soru bulunmaktadır. 
k) Bursluluk hakkı kazanan öğrenciler, başvuru bilgilerini doğrulamak 
zorundadır. Başvuru bilgileriyle gerçek bilgileri arasında farklılıklar bulunan 
öğrencilerin kazandıkları burslar iptal edilecektir. 
l) Bursluluk ve Giriş Sınavına katılan veya sınava başvuran tüm öğrenci ve 
velileri, Özel Meltem Koleji İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesinin, sınav 
başvurusu esnasında paylaştıkları iletişim bilgileri üzerinden SMS, e-mail, telefon 
görüşmesi vb. tüm kanallardan kendileri ile yazılı-sözlü iletişime geçme hakkına 
sahip olduğunu kabul eder. 
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m) Özel Meltem Koleji İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi yapılacak Bursluluk 
ve Giriş sınavı şartnamesinde değişiklik yapmayacağını kabul ve taahhüt eder. 
 

 
MADDE-5: Sınav Takvimi ve Uygulanması 
 

a) Başvurular 01.02.2022  tarihinde başlar, 18.02.2022 tarihinde saat 17.00’de 
sona erer. Başvuru yoğunluğuna göre, son başvuru tarihinin değiştirilmesi hakkı 
OKUL’a aittir. 

b) Bursluluk ve Giriş Sınavı  
19 ŞUBAT 2022, Cumartesi günü üç oturum olarak yapılacaktır. Oturum bilgileri 
aşağıdaki gibidir; 
 
19 Şubat 2022 Cumartesi Oturumları; 
i. 1. Oturum (Sabah): 10.00 -  11:20 saatleri arasında,(4. Sınıflar) 
ii. 2. Oturum (Öğle):    12.00 -  13.20 saatleri arasında.(5.,6., 7. Sınıflar) 

     12:00 -  13:40 saatleri arasında (9. Sınıflar) 
iii. 3. Oturum (Öğle):    14.00 -  15.20 saatleri arasında.(8. Sınıflar) 

     14:00 -  15:40 saatleri arasında (10. ve 11. Sınıflar) 
 

      
 

c) Öğrenciler sınav salonlarına, yerleşim ve optik form bilgilerini doldurmaları için, 
30 dakika önce alınmaya başlanacaktır.  

d) Sınav başlangıcı itibariyle 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. 
Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir. 

e) Sınav Başlangıcından itibaren ilk 30 dk ve son 15 dk öğrencilerin sınavdan 
ayrılmalarına izin verilmeyecektir. 

f) Pandemi kuralları nedeniyle veliler okul binasına alınmayacaktır. 
g) Sınava katılacak öğrencinin veya velisinin HES kodunun sınav günü yanında 

bulunması gerekmektedir. Öğrenciler HES kodu kontrolü sonrasında sınava 
alınacaktır. 

h) Öğrenciler cep telefonu, tablet vb. iletişim araçları ile sınava alınmayacaklardır. 
Öğrencilerin, sınavda yedek kağıt, cetvel, hesap makinası gibi yardımcı 
materyaller kullanması yasaktır. 

i) Sınav süresi; 4., 5., 6., 7., 8. Sınıflar için 80 dakika, 9.,10. ve 11. Sınıflar için 
100 dakikadır.   

j) Sınav kurallarına uymayan, kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden ve 
burada zikredilmeyen her türlü husus için karar verme yetkisi Okul Sınav 
Komisyonuna aittir.  

k) Sınavdan sonra optik form ve kitapçıklar öğrencilere verilmeyecektir. 
l) Sınav sonuçları 25.02.2022 tarihinde saat 17.00’de www.meltemkoleji.com 

adresinde açıklanacaktır. Okul sonuç açıklama süresini uzatabilir veya erkene 
çekebilir. 

m) Sınava itirazlar sonuç açıklandıktan sonra üç gün içinde yazılı olarak sınav 
komisyonuna yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate 
alınmayacaktır. 

n) Sınav sonuçları kişiye özel olarak duyurulacaktır. Bursluluk ve derece ile ilgili 
bilgiler internet adresimizden ve ya telefondan verilmeyecek olup, ayrıca 
randevu ile okulumuz tarafından yapılacak görüşmede bildirilecektir. 
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MADDE-6: Sınav Komisyonu ve Değerlendirilmesi 
 
 

a) Sınav Komisyonu sınava katılan okullarımızda görevli olan ve sınavla ilgili 
branşlardan seçilen öğretmenlerden oluşturulacaktır.  
b) Sınavları değerlendirme okulumuz ölçme değerlendirme birimi ve sınav 
komisyonu tarafından yapılacaktır. Değerlendirme biçimi tamamen kurulun 
yetkisi ve takdirindedir. 
c) Sınavda 4,5,6,7 ve 8. Sınıf seviyeleri için 3 yanlış 1 doğruyu, 9,10 ve 11. sınıf 
seviyeleri için 4 yanlış 1 doğruyu götürür kuralı uygulanacaktır. Puanlama 500 
puan üzerinden hesaplanacak ve puanlama işleminde standart sapma 
kullanılacaktır. Puanlama hesabında virgülden sonra üç basamak olacaktır. 

 
MADDE-7: Sınav Birincisinin Tespiti 
 

Sınav sonucuna göre Madde 8’de burslar kısmında belirtilen puan aralığında 
puan alan öğrencilerden Eğitim Bursu %’ si ve öğrenci sayısı kontenjanı temel 
alınarak sınav sonuçlarının açıklanmasından 12/03/2022 tarihi saat 17:00’a  kadar 
kayıt yapan öğrenci burslu kayıt hakkından faydalanacaktır. Aksi halde burs hakları 
geçerliliğini kaybedecektir. Belirtilen bursu almaya hak kazanıp verilen tarihe kadar 
kayıt olmayan öğrencinin hakkı sıralamada kendinden sonra gelen öğrenciye 
geçmeyecektir.   

Sınav sonuçlarında eşitlik olması durumunda sırasıyla: 

• Matematik net sayısı üstünlüğü, 

• Türkçe net sayısı üstünlüğü, 

• Doğum tarihine göre yaşı küçük olanlara öncelik tanınacaktır.  
Eşitlik yine  bozulmazsa kız öğrencilere öncelik tanınacaktır. 
 
MADDE-8: Burslar 

 
a) Sınav sonucuna göre okulumuz tarafından girdiği sınav seviyesinin bir üst sınıfı 

için 2022-2023 eğitim öğretim yılı için yapılacak eğitim ücreti indirimleri aşağıda 
belirtilmiştir. 

4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. ve 11. Sınıf seviyeleri için bursluluk ve kontenjan tablosu:   

                                         

Başarı Sırası 

(100,000-500,000 Puan 

Aralığı) 

 

  

Eğitim Bursu %’ si Her sınıf düzeyinde 

yararlandırılacak öğrenci 

sayısı kontenjanı (Ücretsiz 

okutulacak öğrencilerin sayısı 

dahil değildir.)  
               ( 500,000 ) 

              (495,000-499,999) 

100 

75 

1 

1 

              (490,000-494,999) 50 3 

              (485,000-489,999) 40 5 

              (470,000-484,999) 
 

35 10 

 
    

• Okul Eğitim bursu %’si ve Öğrenci sayısı kontenjanını arttırabilir. 
 

 
b) Derecelendirme her sınıf seviyesi için ayrı ayrı yapılacaktır. 
c) Kayıt esnasında durumu birden fazla indirim oranına uygun olanlara, sadece 

en büyük indirim oranı uygulanacaktır. 
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d) Sınava katılan ve dereceye giremeyen tüm öğrencilere, 15 Nisan 2022 
tarihine kadar kayıt yaptırmaları şartıyla, okulumuz tarafından 2022 - 2023 
Eğitim Öğretim Yılı için  % 25 İndirim uygulanacaktır.  

e) Öğrenci, başarısının karşılığının nakdi olarak ödenmesini talep edemez. 
f) Bursluluk sınavında kazanılan burslar ile ilgili haklar 12/03/2022 tarihine 

kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra öğrenciler ve veliler herhangi bir hak iddia 
edemez. 

g) Burs hakkı kazanan öğrenciler başvuru önceliğine göre kayıt yaptırma hakkı 
kazanacaktır. Okul veya ilgili sınıf kontenjanı dolduğunda ücretsiz ya da 
indirimli kayıt yapmama hakkı okulumuza aittir. 

h) Belirtilen burslar 2022- 2023 Eğitim öğretim yılı için geçerlidir. “Eğitim Bursu” 
sadece yıllık eğitim ücretini kapsar. Öğrencinin yemek, servis, kıyafet ve 
diğer ihtiyaçlarının ücretini kapsamaz. 1. ve/veya 2. Dönem sonu başarı 
ortalaması 95 puanın altına düşen ve/veya disiplin cezası alan, yıl içinde 
devamsızlıktan kalan ve kayıt sildiren öğrencinin eğitim bursu kesilir. 
Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü 
süre için ücret talep edilmeyecektir. Öğrenci almış olduğu Eğitim Bursunun 
şartlarını sağladığı ve başarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılır. 

i) Burslu eğitim görmek, öğrencinin aldığı burs oranı kadar kısmı için, eğitim 
sırasında, öncesinde veya sonrasında; veli ve öğrenciye maddi yükümlülük 
getirmeyecektir. 

j) Burslu okumaya hak kazananlardan burs verilmesine esas olan belgeler 
dışında burslu öğrenciye maddi yükümlülük getirecek herhangi bir belge 
düzenlenmeyecektir. 

 
 
 
 
MADDE-9: İletişim 

 
Sınav ile ilgili iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 
 
a) E-Posta Adresi: iletisim@meltemkoleji.com 
b) Web Adresi: www.meltemkoleji.com 
c) Telefon Numarası: 0(312) 325 90 90 
d) Faks Numarası: 0(312) 325 60 50 
e) Adres: Etlik Mah. Süleymaniye Cad. Meltem Sok. No:18 Keçiören/ANKARA 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

Mesud Rahman SÖZER 

Özel Meltem Koleji 

Anadolu Lisesi Müdürü 
 

Abdullah ÇETİN 

Özel Meltem Koleji 

Ortaokulu Müdürü 
 

Gülhan HASPULAT 

Özel Meltem Koleji 

İlkokulu Müdürü 
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