
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
ÖZEL AYŞEABLA OKULLARINDA 

15 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILACAK BURSLULUK SINAVI 
(8.SINIFLAR İÇİN) AŞAĞIDAKİ ESASLAR ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR. 

 



Sınav başvuruları 30 Aralık 2019 Pazartesi günü başlayacaktır. 

Sınav başvuru işlemleri www.ayseabla.k12.tr web adresinde bulunan linkten 

elektronik ortamda yapılacaktır. 

Sınav günü en geç 09.30 da Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulu’nda 

bulunmanız gerekmektedir. 

Araçlarınızı park edebilmeniz için okulun arka bahçesi açık tutulacaktır. Ancak yaya 

girişi; okulun ön tarafından, ana kapıdan yapılacaktır. 

Sınava katılacak tüm öğrencilerin, sınav salonlarına yerleşimleri önceden planlandığı 

şekilde öğretmenlerimiz nezaretinde yapılacaktır. 

Velilerimize ve veli adaylarımıza; okulumuzu tanıtmak ve bursluluk ile ilgili bilgi 

paylaşımında bulunmak amacıyla konferans salonumuzda, aynı gün saat 10.15’te 

başlayacak bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. 

Sınav süresi boyunca (10.00-11.40) öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması amacıyla, 

okul binasında olduğu kadar bahçede de sessizliğin sağlanması konusunda 

hassasiyetinizi rica ediyoruz. 

 

SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 

Sınava, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Ortaokul 8. sınıfta öğrenim gören 

öğrenciler başvuruda bulunabilir. 

Öğrencilerin sınava giriş belgesi ve nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları 

gerekmektedir.

Sınav salonuna cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz alınmayacaktır. 

Yanlarında kurşun kalem ve silgi getirmeleri yeterli olacaktır. 

Sınav, 8. sınıf öğretim programları 1. dönemi esas alınarak hazırlanacaktır. 

Sınav Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini kapsamaktadır. 

Sınav; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri derslerinden 25’er soru, T.C. İnkılap Tarihi 

ve Atatürkçülük, İngilizce derslerinden 10’ar soru ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

http://www.ayseabla.k12.tr/


dersinden 5 soru olmak üzere toplam 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 100 

dakikadır. Sınav tek oturumda uygulanacaktır. 

Sınavda, 3 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürecektir. 

Sınav saat 10.00’da başlatılacaktır. Sınav başlama saatinden 15 dakika sonra gelen 

öğrenciler sınava alınmayacaktır. 

Sınav saat 11.40’ta sona erecektir. 

Öğrenciler, sınavın ilk 30 dakikası ile son 5 dakikasında sınav salonundan dışarı 

çıkarılmayacaktır. 

Sınavı, 11.40’tan önce tamamlayan öğrenciler, okul kütüphanemizde bekletilecektir. 

Sınav bitiminde öğrenciler velilerine teslim edilecektir. 

Sınav sonuçları; 21 Şubat 2019 Cuma günü 14.00 itibariyle WEB sayfamızda ilan 

edilecektir. 

 

Ailemize katılımınızdan mutluluk duyuyor, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar 

diliyoruz.  

 

OKUL YÖNETİMİ 


