
EK 1: Bursluluk Sınavı Şartnamesi 

1- Bursluluk Sınav tarihlerimiz: 

4. Sınıflar:27-28 Nisan  2019 Saat:13:00 

2- Sınava son başvuru tarihi: 25.04.2019 günü mesai bitimine kadar. 

3- Bursluluk Sınavımız, sınava katılacak öğrencilerin genel bilgi, kültür, beceri ve derslere 

yönelik yeteneklerini ölçmeye yönelik olacaktır.  

4- Sınav soruları öğrencilerin sınav tarihine kadar işledikleri konuları kapsayacaktır. 

5- Sınav soruları çoktan seçmeli test tekniğine göre hazırlanacaktır. 

6- Sınava başvuru şekli; 

a) Okullara dağıtılacak olan sınav giriş formu  

b) http://xyeze.com/deneme/ adresi üzerinden online kayıt yaptırma suretiyle 

yapılacaktır. 

7- Bursluluk Sınavımız ücretsiz olacaktır. 

8- Sınav organizasyonu Okul Müdürlüğü, burs için kaynak oluşturmayı ise Okul Aile 

Birliği  yapacaktır. 

9- Sınava her öğrenci kendi imkânları ile katılacaktır. 

10- Sınava giren öğrencilerin yanlarında kimlik bulundurmaları gereklidir. 

11- Sınav sonuçları genel olarak www.gultepeimamhatip.meb.k12.tr adresinden ilan 

edilecektir.  

12- Bursluluk Sınavı uygulama yeri: Gültepe İmam Hatip Ortaokulu, Gültepe 

Mh.Talatpaşa Cd., No:219 Kağıthane/İst. 

13-  Ödüller: 

a) Sınav puanlarına göre burs kazanacak öğrenciler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

b) Gültepe İmam Hatip Ortaokulu sınav tarihine kadar, bu sınavla ilgili şartnameyi 

değiştirme, sınav iptal etme vb. tüm haklarını saklı tutar. Öğrenci, başarısının 

karşılığının nakdi olarak ödenmesini talep edemez. 

c) Aynı puanda birden fazla birinci, ikinci, üçüncü olması durumlarında, yaşça küçük 

olan birinciliği hak edecektir, yaşta da eşitlik olması durumunda kura çekilecektir. 

Bursluluktan toplamda 10 öğrenci aşağıdaki tablolarda belirtildiği oranlarda burs 

kazanacaktır. 

d) Gültepe İmam Hatip Ortaokulu tarafından verilecek olan eğitim bursu 1 (bir) yıllık 

olup başarısı düşen veya disiplin suçu işleyen öğrencinin eğitim bursu kesilir.  

e) Bursluluk sınavında kazanılan burslar ile ilgili haklar 16 Eylül 2019 tarihine 

kadar okula kayıt yapılması durumunda geçerlidir. Bu tarihten sonra öğrenciler ve 

veliler herhangi bir hak iddia edemez. 

f) Sınav puanına göre aşağıdaki tabloda belirtilen kontenjanlarda öğrencilere burs hakkı 

tanınacaktır.  
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4. sınıf seviyeleri için bursluluk ve kontenjan tablosu:   

                                           

Başarı Sırası 

 

  

Eğitim Bursu 4. sınıf düzeyinde 

yararlandırılacak öğrenci 

sayısı kontenjanı (toplam 10) 

                       1. 200 TL 1 

                       2. 175 TL 1 

                       3. 150 TL 1 

                       4. ile 10. 100 TL 7 

   

g) Ayrılan kontenjan ve bursluluk öğrencinin 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılını kapsar. 

Ör: 4. Sınıf kontenjanı belirtilen dönemdeki 5. Sınıfa kayıtta aktif olur.  

h) *Burs hakkı kazanan öğrenciler başvuru önceliğine göre kayıt yaptırma hakkı 

kazanacaktır.  

i) ** Belirtilen burs ,2019-2020 Eğitim öğretim yılı için geçerlidir.“Eğitim Bursu” 

sadece bir yıllıktır. Bursların sonraki yılda da devam etmesi Okul Aile Birliği’nin 

alacağı karara göre belirlenir. 

j) ***Eğitim Bursu ilgili sınıfta boş kontenjan olması durumunda geçerli olacaktır. 

Kontenjan dolması durumunda alınan eğitim bursu bir sonraki segmente göre 

değerlendirilecektir. Burslulukta aynı burs dilimindeki öğrencilerden ilk kayıt 

yaptıran faydalanacaktır. 

k) Burs ücretleri her ayın 5 ile 15’i arası ailenin vereceği hesap numarasına Gültepe 

İmam Hatip Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından  yatırılacaktır. 
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