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• Bu sınav bu yıl 4,5,6,7. sınıfta okuyan öğrencilere 2022-2023 eğitim-öğretim yılı kayıt ve 
burs olanağı sağlamak için düzenlenmiştir. 

• Sınav barajını aşan öğrenciler ÖZEL ANKARA EĞİTİM KURUMLARINA kayıt yaptırma hakkı 
kazanır ve erken kayıt indiriminden yararlanırlar. 

• Sınav barajı; sınava giren öğrencilerin sayısı, başarı durumu, ÖZEL ANKARA EĞİTİM 
KURUMLARININ kontenjanları dikkate alınarak sınav sonuçlarının değerlendirmesi ile birlikte 
kurum tarafından belirlenecektir. 

 BAŞVURU İŞLEMLERİ 
 

• Sınav başvuruları 10 Şubat 2022 saat 17.00’ye kadar Özel Ankara Eğitim Kurumları resmi web 
sayfası olan www.ankaraek.k12.tr üzerinden online yapılabilecektir. Sınavlar tek oturum olarak 
uygulanacaktır. Sınava Ankara ilindeki resmi ve özel okullarda okuyan tüm öğrenciler 
katılabilecektir. Sınav için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 

SINAV YERİ : ÖZEL ANKARA EĞİTİM KURUMLARI 
(Ahmet Taner Kışlalı Mah.Alacaatlı Cad.No :32 Çayyolu-ANKARA) 

 
SINAV TARİHİ – SINAV SAATİ 

 
SINIF SINAV TARİHİ SINAV BAŞLANGIÇ 

SAATİ 
SINAV BİTİŞ 

SAATİ 
4 13 ŞUBAT 2022 12:15 13:35 
5 13 ŞUBAT 2022 10:00 11:20 
6 13 ŞUBAT 2022 10:00 11:20 
7 13 ŞUBAT 2022 10:00 11:20 

 

NOT: Pandemi koşulları nedeniyle Sağlık Bakanlığının aldığı kararlar doğrultusunda Milli Eğitim 
Bakanlığından onay alınarak sınav tarihleri ve yapılma şekliyle ilgili değişiklikler olursa velilere 
gerekli duyurular yapılacaktır. 

 SINIFLARA GÖRE DERS SORU SAYILARI VE SINAV SÜRELERİ 
ORTAOKUL 

 
 

SINIF 
 
Türkçe 

 
Matematik 

 
Fen B. 

 
Sosyal 

B. 

 
Toplam 

Soru 
Sayısı 

 
Sınav Süresi 

4 15 15 15 15 60 80 Dakika 

5 15 15 15 15 60 80 Dakika 

6 15 15 15 15 60 80 Dakika 

7 15 15 15 15 60 80 Dakika 



 EĞİTİM - ÖĞRETİM BURSU ORANLARI 
 

 Bu yıl 4. Sınıfta okuyan öğrenciler için kontenjan dahilinde aşağıda belirtilen oranlarda 
 karşılıksız eğitim-öğretim bursu verilecektir. 

 
SINIF (BU YIL 

OKUDUĞU 
SINIF) 

 
BURS 

ORANLARI 

 
PUAN ARALIĞI 

 
BURS VERİLECEK 
ÖĞRENCİ SAYISI 

 
 
 
 
 

4 

%100 495,000 - 500,000 puan 1 
%85 490,000 - 494,999 puan 1 
%70 485,000 - 489,999 puan 1 
%60 480,000 - 484,999 puan 1 
%50 475,000 - 479,999 puan 2 
%40 470,000 - 474,999 puan 2 
%35 465,000 - 469,999 puan 2 
%30 460,000 - 464,999 puan 2 
%25 445,000 - 459,999 puan 4 
%20 430,000 - 444,999 puan 4 
%15 410,000 - 429,999 puan 4 

 

 Bu yıl 5,6,7. Sınıfta okuyan öğrenciler için kontenjan dahilinde aşağıda belirtilen 
 oranlarda karşılıksız eğitim-öğretim bursu verilecektir. 

 
 
 

SINIF (BU YIL 
OKUDUĞU 

SINIF) 

 
BURS 

ORANLARI 

 
PUAN ARALIĞI BURS VERİLECEK 

ÖĞRENCİ SAYISI 
 
 
 

5,6, 7 

%100 495,000 - 500,000 puan 1 
%85 490,000 - 494,999 puan 1 
%70 485,000 - 489,999 puan 1 
%60 480,000 - 484,999 puan 1 
%50 475,000 - 479,999 puan 1 
%40 470,000 - 474,999 puan 1 
%35 465,000 - 469,999 puan 1 
%30 460,000 - 464,999 puan 1 

 

• Yukarıda belirtilen oranlarda burs hakkı kazanan öğrencilerin sayısı okul kontenjanına göre 
belirlenecektir. 

• Kazanılan eğitim bursu oranları ilgili kademenin sonuna kadar geçerlidir. 
• Kazanılan eğitim bursu herhangi bir sebeple kesilmeyecektir. 
• Burslu eğitim kazanan öğrenci ve velisine bulunduğu kademe ki eğitim süresince 

herhangi bir maddi yükümlülük getirilmemektedir. 



DUYURULAR 
• Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Özel Ankara E. K. Koleji tarafından yapılacaktır. 
• Sınav sonuçları en geç 10 (on) iş günü içerisinde web sitemizden (www.ankaraek.k12.tr) 

online duyurulacaktır. 
• Asil listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin sınav sonuçları açıklandıktan sonra 5 (beş) 

iş günü içerisinde kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 
• 5 (beş) iş günü içerisinde kayıt yaptırmayan asil liste öğrencilerinden boş kalan 

kontenjanlar için yedek listeye geçilecektir. Yedek listedeki öğrenciler puan sıralaması baz 
alınarak okula davet edilecektir. 

• SINAV UYGULAMASI 
•  Bu yıl 4, 5, 6, 7. sınıfta öğrenim gören öğrenciler için yapılacak sınav 80 (seksen) 

dakikalık süre içerisinde 60 soruluk dört seçenekli testlerden oluşan tek tip soru 
kitapçığı ile tek oturum olarak uygulanacaktır. Cevaplar optik forma işlenecek, 3 
 yanlış 1 doğruyu götürecektir. 

 
 

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 
• Öğrenciler sınava, nüfus cüzdanı ile gireceklerdir. Öğrenci, nüfus cüzdanını sıranın üzerine 

koyacaktır ve nüfus cüzdanları temassız şekilde kontrol edilecektir. Nüfus cüzdanı olmayan 
adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır. 

• Adaylar, sınav salonlarına alınırken yanlarında hiçbir yazılı / basılı materyal, hesaplama ve 
iletişim fonksiyonu olan aygıt (akıllı saat ve cep telefonu dâhil) bulundurmayacak, varsa 
bunlar sınavdan sonra iade edilmek üzere toplanacaktır. 

• Adaylar, Salon Görevlisinin gösterdiği yerlere oturacaklar ve kesinlikle yer değişikliği 
olmayacaktır. 

• Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra sınav evrakının bulunduğu paket 
adayların önünde açılarak soru kitapçıkları ve optik formlar dağıtılacaktır. 

• Adaylardan soru kitapçıklarında eksik sayfa veya baskı hatası olup olmadığının kontrol 
edilmesi istenecek, hata varsa yenisi ile değiştirilmesi sağlanacaktır. 

• Seçeneklerden sadece 1 tanesi doğrudur. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış sayılacaktır. 
• Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacaktır. Sınav 

süresince hiçbir aday (zorunlu haller dışında) sınav salonundan çıkarılmayacaktır. 
• Adaylar, sınav bitiminde soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını salon görevlilerine teslim 

edecektir. 
• Salon görevlileri, salona ait sınav evraklarını adayların önünde kontrol ederek toplayacak, 

sınav evraklarını sınav poşetine koyarak görevli Müdür Yardımcısına teslim edecektir. 
 

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

• Değerlendirme sırasında hatalı soru/soruların çıkması durumunda hatalı bulunan 
soru/sorular tüm öğrencilerde doğru kabul edilir. 

• Bu yıl 4,5,6, 7.sınıfı okuyan öğrencilerin gireceği sınavda; 
• Türkçe, Matematik derslerinin soru katsayısı 4 
• Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler derslerinin soru katsayısı 3 olarak hesaplanacaktır. 
•  Öğrencinin kat sayıya göre hesaplanmış puan sıralaması değerlendirilir. 
•  Öğrenci sıralamasında eşitlik olması durumunda aşağıda belirtilen kriterlere göre sıralama 

yapılacaktır. 
• Türkçe testindeki başarı sıralamasına göre adaya öncelik verilecektir. 

 



• Eşitlik bozulmadığı takdirde Matematik testindeki başarı sıralamasına göre öncelik 
verilecektir. 

•  Tüm bunlara rağmen eşitlik bozulmadığı takdirde yaş faktörü dikkate alınacaktır. Yıl, ay, 
gün olarak yaşı daha küçük olana sıralamada öncelik verilecektir. 

 SINAV İÇERİĞİ 
 

• Müfredat programına bağlı olarak hazırlanacak testlerde geçmiş yılların kazanımlarıyla bu 
yıl 21 Ocak 2022 tarihine kadar işlenecek olan konu ve kazanımlar gözetilerek sınav 
hazırlanmıştır. 


