
ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI
ÖZEL ANADOLU LİSESİ BİLİM SINIFI YÖNERGESİ

Bu yönergenin amacı;       
             

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Özel Anadolu Lisesi Bilim Sınıfına alınacak öğrencileri ve 
geçiş şartlarını belirlemektir.

1. 1. Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavları 

sonucunda Türkiye geneli yerleşme puanlarına göre ilk %3 lük dilim içinde yer alan öğrenciler, resmî / malî 

kaydını yaptırmak koşulu ile 9. sınıfta Bilim Sınıfına kabul edilir. 

2. Bilim Sınıfı, en az 16,  en fazla 20 öğrenciden oluşabilir. Sınıf mevcudunun 16’dan az ve 20’den fazla 

olması durumunda Bilim Danışma Kurulu’nun kararı ile Bilim Sınıfı açılabilir. 

3. Ara sınıflardan nakille gelen yada öğretim yılı sonunda yılsonu başarı puanı ile geçiş yapmak isteyen 

öğrencilerin Bilim Sınıfında yer alabilmesi için: 

-  Bilim Sınıfında açık kontenjan olması, 

- Nakille gelenlerin TEOG sınavında ilk %3 lük dilim içinde ve Bilim Sınıfında yer alan en son öğrenciden                          

daha iyi bir sıralamaya sahip olması gerekir.

4. Nakille gelen öğrenciler, uygun koşulları taşımaları durumunda bile, Bilim Sınıfı kontenjanının dolu 

olması durumunda bu sınıfa / lara alınmaz. Burslu öğrencilerin burs hakları saklı kalmak koşuluyla diğer şubelere 

kaydı yapılır. 

5. Öğretim yılı sonunda kendi sınıf düzeyindeki tüm şubeler içerisinde okul ağırlıklı başarı puan ortalaması 

90,00 ve üzerinde olan ve Dönem Başı ÖSS Hazırlık çalışmaları Düzey Belirleme Sınavında 11. ve 12. sınıflar 

düzeyinde birinci olan öğrencilerden, isteklilik ilkesine bakılarak kontenjan olması durumunda “Öğretmenler 

Kurulu” kararıyla Bilim Sınıfına alınır.

6. Bilim sınıfında yılsonu ağırlıklı başarı puan ortalaması 85,00’nın altında olan öğrenciler, Öğretmenler 

Kurulu kararıyla diğer şubelere alınır. Bilim Sınıfından alınan öğrenciler, devam eden öğretim yılında ağırlıklı 

başarı puanının ortalamasını 90,00 puan ve üzerine çıkarmaları durumunda ara sınıf geçiş koşullarına bakılarak 

Bilim Sınıfına alınır. 

7. Bu yönerge, 2017-2018 Öğretim Yılından itibaren 9.sınıflardan başlamak üzere uygulamaya konulur. 

8. Bu yönergeyi, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu yürütür.
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