
T.C. 

MU$V ALiLiGi 


il Milli Egitim Mudurlugil 


SaYl : 78628626-405.01-E.860284 1110112018 
Konu : Bursluluk Smavl 

vALiLiK MAKAMINA 

Milli Egitim Bakanhgl Ozel Ogretim Kurumlan Genel Mudurlugil'nun 22/12/2017 
tarih ve 22152724 sayth yazlsma istinaden ilimizde faaliyet gosteren Ozel Mu~ Final Temel 
Lisesi tarafmdan Bursluluk Smavl yapIlmasl planlanmaktarur. 

2010312012 tarihli ve 28239 saYlh Resmi Gazetede yaYlnlanan Milli Egitim Bakanhgl 
Ozel Ogretim kurumlan Yonetmeliginin 62 nei ve 63 neu maddeleri vervevesinde 24-25 
Subat 2018 tarihlerinde kurum tarafmdan yapllaeak bursluluk smavmda; burslar ogrenciye 
kar~lhkslZ olmak mere ve velisini herhangi bir mali taahhud altmda brrakmadan bir ytlhk 
ogrenim ucretinin bir kisml veya tamammm($artnatnede belirtildigi kadar) kar~l1anmasl; 
smavlar ucretsiz olarak kurum binasmda ve her soof seviyesinde tek oturumda yapIlacak olup 
Ozel Mu~ Final Temel Lisesi'nin il genelinde yapmaYl planladlgl Burslu1uk smavmm ekte 
belirtilen ~artname dogrultusunda yapIlmasl aynca tUm kamu ve Ozel okullara gerekli 
duyurunun ve bilgilendirmenin ilgili okul mudfulUgil tarafmdan yapllmasl ve 
mudfulUgilmUz internet sayfasmda duyurusunun yapl1masl uygun gorulmektedir. 

Makamlanruzca da uygungorillmesi halinde olurlanruza arz ederim. 
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Bu evra" giivenJi elektronik imza ile imzalanml§trr. https:llevraksQrgu.meb.gov.tradresinden 7681-8383-36c9-ge94-0bab kodu ile teyit edilebilir. 
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T.C. 

MU~ vALiLiGi 


6ZEL MU~ FiNAL TEMEL LisESi MlmURLUGU 


SaYI : 405.01101 
Konu : Bursluluk Smavi 08/0112018 

MU~ iL MiLLi EGiTiM MUDURLUGUNE 

ilgi : Milli Egitim Bakanhgl Ozel Ogretim Kurumlan Yonetmeligi'nin 62. ve 63.Maddeleri 

Kurumumuzda 24 ~ubat Cumartesi - 25 ~ubat Pazar - 03 Mart Cumartesi - 04 Mart Pazar 
giinlerinde i1 genelinde ilgili yonetmelik maddeleri yeryevesinde Temel Lise binamIzda iicretsiz olarak 
diizey belirleme ve bursluluk'sma\l:! yapIlacaktrr. Smavlarla yapllmasl ile ilgili gerekli valilik izninin 
almmasl hususunda; 

Gereginin yapllmaslm saygIlarlmla arz ederim. 



6ZEL 


MUf} FiNAL TEMEL LisESi MUnURLUGU 


BURSLULUK SINAVI f}ARTNAMESi 


SmavTarihi 24 ~ubat C.tvsi 25 ~ubat Pazar-03 Mart C.tesi-04 Mart Pazar 

Smav Seanslan 9.Smrflar: 24 ~ubat Cumartesi - l.Seans; 13.30 

1O.Slll1flar : 25 ~ubat Pazar l.Seans: 13.30 

11. SmIflar :25 ~ubat pazar l.Seans :09.00 

9.S1mflar: 03 Mart Cumartesi - l.Seans: 13.30· 

1O.SImflar 03 Mart Cumartesi -- l.Sean: 09.00 

I1.S1mflar : 04 Mart Pazar - l.Seans: 13.30 

SmavYeri Ozel Mu~ Final Temel Lisesi 

Smav Ba~vuru : Online Ba~vuru iyin www.finalegitim.com.tr adresine girebilir veya 

bizzat kurumumuza gelerek ba~vuruda bulunabilirsiniz. 

ileti~im 	 Hfuriyet Mahallesi Atatfuk Bulvan No:10IMerkezIMu~ 

Tel: 0436212 19 96 

A -	 Smavm Amacl : 

il geneli 9,10 ve 11.Slmf ogrencilerinin kendi dlizeylerini belirleme noktasmda bir imkan 
saglamak ve dereceye giren ogrencilere burs imkam sagIamak. 

B -	 Smava Katilma f}artlan : 

• 	 Bu smav 2018-2019 egitim ogretim yllmda okulumuzda burslu okuyacak ogrencileri 
belirlemek amaCI ile yapIlmaktadlr. 

www.finalegitim.com.tr


'¥;,.~ • Smava 2017-2018 egitim ogretim yllmda kaYItb 9,10 ve l1.Slllif ogrencileri 
b~vurabilirler. 

• 	 Smav ucretsiz uygulanacaktlr. 
• 	 Smav kurum binasmda yapIlacaknr. 
• 	 Smava gelecek ogrenciler ba~vuru esnasmda mutlaka smav giri~ belgesi alarak bu giri~ 

belgesi ve kimlik kartlarml smav giinu yanlannda bulundurmak zorundadIr. 
• 	 Slnav seanSl ba~lamadan evvel en az 30 dakika once smav yerine gelinmesi 

gerekmektedir. 
• 	 Smav ba~ladIk.tan sonra 15 dakikaya kadar gey gelen ogrenci smava girebilecek ancak 

ek sUre verilmeyecektir. 
• 	 Tum gruplarda SInaV ogrenci kontenjam belirli olup kontenjan dolduktan sonra 

kesinlikle b~vuru ahllInayacak olup bu durum ba~vuruda gey kalan veli ve 
ogrencilerin sorumlulugunda olacaktlr. 

C -	 Smavm Uyguianmasl : 

• 	 Slnav sorulan 9,10 ve 11.S1mf MEB ders mufredatma bagh kalmarak l.Donem 
sonuna kadar i~lenen konularl kapsayacaktIr. 

• 	 Slnav sorulan Final Egitim Kurumlan Genel Merkezi tarafmdan hazlflanml~tIr. 

D -	 Smavm Degerlendirilmesi : 

• 	 Smav yoktan seymeli test sorularmdan olu~acaktlr. 
• 	 Smav sonuylanmn ve kitapylklarm ogrencilere verilmesi en gey 09 Mart 2018 tarihi 

olarak hedeflenmektedir. 
• 	 Sonuylar 09 Mart sonraSl kurumuzdan ogrenilebilir. 

E -	 Soru SaydarI ve Sureleri : 
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F - Burs Oranlan ve ~artlan: 

• 	 Burs kazanan ogrenciler 30 Mart tarihine kadar kaYltlarml yapurmak durumundadtr. 
Aksi durumda kazandlklart burs indirimleri bu tarihten sonra uygulanmayacakttr. 

• 	 Smav sonuc;larma gore burs odulleri ~u ~eki1de olacakttr. 
o 	 Tum smlflarda l.olan ogrencilerin bir yIlhk ucretinin %90'1, 
o 	 TUm slmflarda 2.o1an ogrencilerin bir Yl1hk ucretinin %80'i, 
o TUm s1ll1flarda 3.o1an ogrencilerin bir ytlhk ucretinin %70'i, 

o okul tarafmdan burs olarak kar~tlanacaktlr. 


• 	 Kaytt yapttrdlktan soma yanh~ bilgi verdigi tespit edilen veya kopya durumu 
kesinle~en ogrencilerin burslarl iptal edilebilir. 

• 	 KaYlt yaptrrmayan bir ogrencinin hakkt bir b~kasma devrolunamaz. 
• 	 Burs olan ogrencilerin burs indirim haklart kaYlt yaptrrdlktan soma 2018-2019 egitim 

ogretim yIl1 ic;in gec;erlidir. 


