
 

 
2020-2021 ÖĞRETİM YILI 

ÖĞRENCİ ALIM ve BURSLULUK SINAVI İLKELERİ 
 
 

SINAVI 
DÜZENLEYEN  
KURUM  

Çankaya İlçesi Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu 
 

SINAVIN KONUSU 
16.02.2020 Pazar günü, resmi ve özel ilkokulların 4. sınıfında okumakta olan öğrenciler 
arasında uygulanacaktır.          
 Öğrenci Alım ve Bursluluk Sınavı 

SINAVIN AMACI 
Bu sınav, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için 5. sınıfına öğrenci alımı, eğitim bursu için 
düzenlenmiştir. 

TÜRÜ Öğrenci Alım ve Eğitim Bursu 

HEDEF KİTLE Resmi ve özel ilkokulların 4’üncü sınıfında okumakta olan öğrenciler.   

BAŞVURU TARİHİ 
VE ŞEKLİ 

Başvuru tarihi  : 06.01.2020 Pazartesi günü 09.00' dan,                                                           
   10.02.2020 Pazartesi günü saat 17.00'e kadar 

Başvuru şekli              : Bireysel başvurular; 
1. www.ankugvo.k12.tr adresinden online yapılır. 
2. Öğrenci veya öğrenci velisi tarafından okula şahsen başvurarak yapılabilir.  

SINAV TARİHİ 
         ve  
SONUÇLARIN 
AÇIKLANMASI 

 Sınav Tarihi  : 16.02.2020 Pazar günü 
  
 Sınav Saati                 : 11.00 
 
 Sınav Yeri                 : Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu 
                                                 Ahlatlıbel Mah. İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı     
Kümeevleri No:10 06830 Çankaya/ANKARA 
 
Sonuçların Duyuru Tarihi ve Şekli :  24.02.2020 Pazartesi günü, saat 18.00’ den İtibaren 
www.ankugvo.k12.tr adresinden yayınlanacaktır.  
 

SINAV 
KATILIM 
ŞARTLARI VE  
UYGULAMA ŞEKLİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sınava katılım ücretsizdir. 
 

2. Öğrencilerin sınava, sınav giriş belgesini ve nüfus cüzdanlarını getirmesi zorunludur.  
 
3. Kimlik kontrolü ve sınıfların yerleşim işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için 

öğrencilerin sınav başlamadan 30 dakika önce okulumuzda olmaları gerekmektedir. 
 
4. Sınav başlangıcından itibaren ilk 30 dakika ve son 15 dakika öğrencilerin sınav 

salonundan ayrılmalarına izin verilmeyecektir. 
 
5. Sınav salonunda son iki kişi kaldığı takdirde her iki öğrencinin de aynı anda sınav 

salonundan ayrılması sağlanacaktır. 
 
6. Öğrencilerin sınava cep telefonu, haberleşme aracı,  bilgisayar vb. mobil cihazlar 

getirmeleri yasaktır.  
 
7. Sınav sürecinde; cetvel, pergel, hesap makinesi gibi yardımcı araçlar kullanılmayacaktır.  
 
8. Soruların çözümü soru kitapçığındaki boş bırakılan yerlere yapılacaktır. 
 
9. Sınav sonunda soru kitapçıkları öğrenciye verilmeyecektir. 

 



 

 

 

 

10. Sınav Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından yapılacaktır. 

SINAV 
KATILIM 
ŞARTLARI VE  
UYGULAMA ŞEKLİ 

11. Sınav soruları; 
4. sınıflar; Türkçe (10), Matematik (10), Sosyal Bilgiler (10), Fen Bilimleri ( 10),  Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi (5), İngilizce (5), Toplam soru sayısı (50) ve süre 70 dakika 
olacaktır. 
 
 

12. Sınav soruları, çoktan seçmeli ve 4 seçenekli olacaktır. Puanlama yapılırken doğru 
cevapların sayısından yanlış cevapların üçte biri düşülecektir. Derslerin kat sayıları farklı 
olduğu için her dersin ağırlık oranları farklı olacaktır.  
 
 

13. Sınav sonuçlar 24 Şubat 2020 günü ilan edilecektir. Öğrenci/veli sınav sonuç belgelerine 
www.ankugvo.k12.tr adresinden ulaşabilecektir.  

 

Sınav sonucuna göre burs kazanan ya da okula kayıt barajını geçen öğrenciler                         
26-27 Mart 2020 tarihleri arasında PDR görüşmesi için okula çağrılacaktır.                        PDR 
görüşmesi olumlu olup kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler                                                      30 
Mart 2020 saat 17.00’ye kadar Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfına                (Maraşel 
Fevzi Çakmak Cad. Çakmak Apt. 31/1 Beşevler/ANKARA) gelerek kayıt işlemlerini 
yaptırmaları gerekmektedir.  
  

14. Öğrencilerin kazandıkları burs sadece sınava girdiği okul/şube için geçerlidir. 

 

15. Sınav sonucunda indirim kazanan öğrenci, bu hakkını kullanmazsa elde etmiş olduğu 
indirim, sıralamada ondan sonra gelecek öğrenciye geçmeyecektir. 
 

16. Sınav başvurusunda yanlış bilgi veren ve sınav esnasında kimlik doğrulamada sorun 
yaşayan öğrencilerin sınav sonucu değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 
17. Kayıt yapıldıktan sonra yanlış bilgi verdiği tespit edilen öğrencinin bursu iptal edilecek 

veya kaydı silinecektir.  
 
18. Sınav soruları Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından 

hazırlanacaktır. 
 

 

 

 

 

 

http://www.ankugvo.k12.tr/


 

BURS ŞARTLARI 
ve ORANLARI 
 

 
1. Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu, sınava giren tüm öğrencilere 

sınavda gösterdikleri başarı yüzdesine göre 5. sınıf düzeyinde %100 ile %70 
arasında başarı bursu verir. 

 
2. Sınav sonuçlarına göre burs oranları; 
 
 %100 eğitim bursu için yüzdelik başarısı en az 90, 
  %70 eğitim bursu için yüzdelik başarısı en az 75 olanlardan en yüksek 
yüzdelik başarıdan başlayıp belirlenen sayı kadar sıralama yapılarak burs verilir.  

 
3. Sınav sonuçlarına göre kontenjan dâhilinde 2. maddede belirtildiği gibi başarı 

gösteren; 
5. sınıfta okuyacak beş (5) öğrenciye %100, onbeş (15) öğrenciye %70 burs 
verilecektir. 

 
4. Eşitlik durumda, öncelikle Türkçe neti fazla olana, bunun eşitliği durumunda 

Matematik neti fazla olana, onun da eşitliği durumunda doğum tarihinde yaşı 
küçük olana, eşitliği durumunda kız öğrenciye, onunda eşitliği durumunda eşitliği 
devam eden öğrencilerin hepsine kazandıkları burs verilir. 

 
5. Burs ya da okulumuza kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları,  ilgili sınıfta 

kontenjan tamamlanana kadar sürer.  
 

6. Çankaya İlçesi Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu öğrenci alımı 
için uygulanacak Öğrenci Alım ve Bursluluk Sınavı baraj puanı sınava giren 
öğrencilerin sayısı, başarı durumu ve ilgili sınıfların kontenjanları dikkate alınarak 
belirlenir. 

 
7. Kazanılan burs, ortaokulun öğrenim süresi sonuna kadar geçerlidir. Ancak okul 

kurallarına uymayan, disiplin cezası alan ve akademik başarısı sınıf 
ortalamasının altına düşen öğrencilerin indirim/bursları yeniden değerlendirilir. 

 

8. Öğrencinin daha önce hak etmiş olduğu indirim hakkı ile yukarıda belirtilen 
indirimlerden hangisi daha yüksek ise sadece o indirimden yararlanabilir. 
(Mensup İndirimi de dahil)  Bu sınav sonuçlarında kardeş indirimi hariç Ankara 
Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları İndirimler Yönergesi kuralları 
uygulanmaz. 

İLETİŞİM 
BİLGİLERİ 

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu 
Ahlatlıbel Mah. İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı  Kümeevleri No:10 06830 
Çankaya/ANKARA 
Tel: (0312) 489 80 01-02 
Email:ortaokul@ankugvo.k12.tr 



 

Website: www.ankugvo.k12.tr email 

SEÇİCİ KURUL 
Sınavlar Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından okunacak, sınav 
sonuçları ASYM Uzmanlarının kontrolünden sonra açıklanacaktır. 

 

 

 

http://www.ankugvo.k12.tr/

