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MU$ vALiLiGi 


il Mi1l1 Egitim Miidiirltigli 


I Sayl : 78628626-405.01-E.860285 1110112018 
\ I Konu : Dazey Belirleme ve Bursluluk Smavlan 

I , 
VALiLiK MAKAMINA 

ilimiz Merkez Hiirriyet Mahallesi Atatiirk Bulvan No:119 adresinde faaliyette 
I 

bulunan Ozel Mu~ FinalOrtaokulu tarafmdan 24-25 $ubat 2018 tarihinde 4 seyans olmak Ii 
iizere 11 genelinde Ozel Ogretim Kurumlan Yonetmenliginin 62 ve 63 .maddeleri 

\ 
gergevesinde Diizey Belirleme ve Bursluluk Smavlan yapma talepleri ile ilgili kurumun 
08/0112018 tarih ve 99960512/83 sayIll yazlSl He smav §artnamesi ekte sunulmu~tur. 

I I 

\ Soz konusu kurumun belitilen tarihte it geneli egitim goren 4,5.6.7 smlf 
ogrencilerine yonelik iicretsiz olarak ve ogrenci velisinin hi9 bir mali yiikiimlii1iik altmdaI 
brrakmadan Diizey Belirleme ve Bursluluk Smavlanmn kurum binasmda yapIlmasl smav ile 
ilgili duyuru i~lern1erin Ozel Mu~ Final Ortaokulu tarafindan yapllmasl ve aynca 
Miidiirliiglimiiz duyuru sayfasmdan yapllmasl uygun goriilmektedir. 

Makamlanmzca da uygun goriilmesi halinde olurlanmza arz ederim. 

MetiniLCi 
Milli Egitinl Miidiirii 

OLUR 
11/0112018 

Alper CiFCi 

Vali a. 


Vali Yarrumclsl 


Bn evrak giivenli elektronik imza ile imzalannu~tlf. https:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8eOb-286f-33cO-adf1-5eeb kodu ile leyi! edilebilir. 

https:llevraksorgu.meb.gov.tr
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Ozel Mu§ Final Ortaokulu Miidiirliigii 


SayJ : 999605121 g3' 08/0112018 
Konu : Diizey Belirleme ve Bursluluk Smavlan 

• 
MU~ iL MiLLi EGiTiM MUDURLUGU'NE 

(Oz~l Ogretim ~ubesi) 

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

Kurumumuzda 24 ~ubat Cumartesi - 25 ~ubat Pazar gUnlerinde il genelinde ilgili 
yonetmelik maddeleri gen;evesinde ort~okul binamlzda iicretsiz olarak diizey belirleme ve 
bursluluk SlnaVl yapllacaktu. Smav v~ burshlluk ile ilgili tum hususlar ekteki !jartnamede 
belirtilmi!j olup smavlarla ilgili gerekli v~lilik izninin ahnmasl hususunda; 

Geregini bilgilerinize arz ederim t~ 

Ek : 3 Sayfa Smav ~artnamesi 

E-Posta 
internet 
Tel 
Fax 

Mu~ Ozel Final Ortaokulu Miidiirliigii 
istasyon Cd. Bah~elievler Sic. 

MUS 
E-posta ; musfmaJ@gmail.com 
Tel: 0436212 85 45 

mailto:musfmaJ@gmail.com


OZEL 

MU$ FiNAL 01~TAOKULUMUDVRLUGU 
'i 

BURSLULuK SINAVI $ARTNAMESi 

I ! 

SmavTarihi 	 24 $ubat Cpmartesi - 25 $ubat Pazar 

Smav Seanslan 4.S1mflar ::24 $ubat C-iunartesi - I.Seans: 09.00 I I

. I II.. 2.Seans: 11.30 

I i 

\ 	 5.S1mflar :24 $ubat CiImartesi 1.Seans: 14.00 
~I: 	 2.Seans: 16.00 

6.Smlflar : 25 $ubat Pazar 	 1.Seans: 09.00 

2.Seans: 11.30 

\ 

7.S1mflar : ',25 $ubat pazar -	 l.Seans: 14.00 
I 	 . . 

2.Seans: 16.30 

-	 DSmavYeri Ozel Mu~ Final 0ttaokulu 

Smav B~vuru : Online Ba~vuru i9~n www.finalegitim.com.tr adresine girebilir veya 

bizzat kurumumuza gelerek ba~vuruda bulunabilirsiniz. 

HUrriyet Mahallesi Atatiirk Bulvan No:119 MerkezlMu~ 

Tel: 043621285:45 

A - Smavm AmaCI : 

il geneli 4,5,6 ve 7.Smlf ogrencilerinin kendi du?eylerini belirleme noktasmda bir imkan 
saglamak ve dereceye giren ogrencilert?.~ws imkam,saglamak. 

,;::,t 

B - Smava Katdma $artlan : 
. . 

• 	 Bu smav 2018-2019 egitim ogretim yllmdaokulumuzda burslu okuyacak ogrencileri 
belirlemek amaCl ile yaptlmaktadu. 

• 	 Smava 2017-2018 egitim ogretim ytlmda kaYltll 4-5-6 ve 7"Slllf ogrencileri 
ba~vurabilirler. ' 

www.finalegitim.com.tr


I 

• 	 Smav ucretsiz uygulanacakttr. 
• 	 Smav k:urum binasmda 24 $ubattumartesi gUnu 4 ve 5.S1ll1flara, 25 $ubat Pazar gOOu 

6 ve 7.S1ll1f ogrencilerine yapdacaktrr. ' 
; 

• 	 Smava gelecek ogrenciler b~vurU esnasmda'mutlaka smav giri~ belgesi alarak bu giri~ 
belgesi ve kimlik kartlar1ll1 smav:goou yanlarmda bulundurmak zorundadlr. 

• 	 Smav seansl ba~lamadan evvel en az 39 dakika once smav yerine gelinmesi 
gerekmektedir. ' 

• 	 Smav b~ladlktan soma 15 dakikaya kadar gey gelen ogrenci smava girebilecek ancak 
ek sUre verilmeyecektir. ; , 

I 
' 

• 	 TUm gruplarda slnav ogrenci tontenjarn'belirli olup kontenjan dolduktan Soma" 
kesinlikle ba~vuru ahnmayacaI,( olup bu, durum b~vuruda gey kalan veli ve 
ogrencilerin sorumlulugunda ola~akttr. 

C -	 Smavm Uygulanmasl : 

• 	 Smav sorulan 4$,6 ve 7 .Smlf Mfm ders miifredatma bagh kalmarak I.Donem sonuna 
kadar i~lenen konulan kapsayacakttr. ' 

• 	 Smav sorulan Final Egitim Kuruin1ar1 GenerMerkezi tarafmdan hazlr1anml~rr. 

D -	 Smavm Degerlendirilmesi : 

• 	 Smav yoktan seymeli test sorularlndan olu~a~aktrr. 
• 	 Smav sonuylannm ve kitapylklann ogrencilere verilmesi en gey 5 Mart 2018 tarihi 

olarak hedeflenmektedir. . 
• 	 Sonuylar 5 Mart somasl kurumuzdan ogrenilebilir. 

E -	 Som Sayllan ve Siireleri : 

,: 4.Smlf 5.Smlf 6.SmIf 7.SmIf 
17 1915 21Tiirk~e 

"(! 1412 16 18Matematik 
, 14Fen 12 16 18 

Sosyal Bilgiler 12 i 14 , 16 18 
9 15ingilizce 11 13 

60 { 70 80ToplamSom 90 
~', 80 dakika70 dakika 90 dakika 100 dakikaSmav Siiresi 



F - Burs Oranlan ve ~artlarI: 

• 	 Burs kazanan ogrenciler 30 Mat.t tarihine kadar kaYltlarml yaptumak durumundadlr. 
Aksi durumda kazandlklan burs mdirimleri bu tarihten soma uygulanmayacakbr. 

• 	 Slllav sonuylarma gore burs odul1eri ~u ~ekilde olacaktIr. 
o 	 Tum slmflarda I.olan ogrencilerin bir yIlhk ucretinin %90'1 , 
o 	 TUm slmflarda 2.olan ogr¢ncilerin biryIlhk ucretinin %80'i, 
o 	 TUm slmflarda 3.olan ogrencilerin bir ytlhk ucretinin %70'i, 
o 	 4.Slillflarda 4 He 6.olan ogrencilerin hir ytlhk ucretinin % 40'1, 
o 	 4.SmIflarda 7 ile 1O.ol~ ogrencilerin bir yIlltk ucretinin % 20'si okul 

tarafllldan burs olarak k~Ilanacaktlf. 

• 	 Kaytt yap1Irdlktan soma yanll§ bilgi verdigi tespit edilen veya kopya durumu 
kesinle~en ogrencilerin burslarl iVtal edilebilir. 

• 	 KaYlt yaptlflllayan bir ogrencinin hald(I bir ba~kasllla devrolunamaz. 
• 	 Burs olan ogrencilerin burs indium haklarl ~aytt yaptlrdlktan soma 2018-2019 egitim 

ogretim YIlt iyin geycrlidir. 


