
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN 

"ÖZEL GENÇLİK ORTAOKULU GENÇLİK BURSLULUK SINAVI - 21" ŞARTNAMESİ 

MADDE – 1 (Amaç): İlkokul 4 Sınıf öğrencileri arasında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini 

geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı 

olabilmelerine, bilimsel düşünce ve çalışma alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak, mantık ve 

akıl yürütmek, yetenekli olan öğrencilerin performanslarının arttırılmasına katkıda bulunmak. 

Öğrencinin okulunu temsil etme sorumluluğunun geliştirilmesine yardımcı olmak.  

MADDE – 2 (Kapsam): Bu şartname; Özel Gençlik İlkokulu/Ortaokulu tarafından düzenlenecek olan 

Gençlik Bahar Sınavı Yarışması’na katılacak olan Konya ili merkez Karatay, Meram, Selçuklu İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüklerine bağlı tüm resmi ve özel okullarda okuyan 4. Sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.  

MADDE – 3 (Dayanak): Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 62/1,2 ; 

Madde 63/1-a  

MADDE 62 – (1) Ders ya da sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki 

başarılarından veya maddi imkânsızlıklarından dolayı öğrenci ve kursiyerlere kurumlarca karşılıksız 

olarak burs verilebilir. Kurumlar, burs verilecek öğrenci ve kursiyer tespitine yönelik sınav yapmak 

istemeleri durumunda bu sınavlardan sınav ücreti alamazlar.  

(2) Kurumlar, burs verme şartlarını, bursun miktarını, burs süresini ve burs verecekleri öğrenci ve 

kursiyer sayısı ile bursun hangi durumlarda kesileceğini belirleyip il millî eğitim müdürlüğüne bilgi 

vererek uygular.  

MADDE 63 – (1) Okullarda öğrencilere;  

a) Bir yıllık öğrenim ücretinin bir kısmının veya tamamının karşılanması şeklinde burs verilebilir.  

MADDE – 4 (Genel İlkeler/Koşullar) :  

Özel Gençlik Ortaokulu düzenlenecek olan Gençlik Bahar Sınavı başvuruları:  

a- http://gencegitim.com.tr/ internet adresinden online başvuru yapılabilir.  

 

b- Toplu başvuru için okulların öğrenci listeleri genclikioo@gencegitim.com.tr adresine 

gönderilerek veya kurumumuza elden teslim edilerek başvuru yapılabilir.  

 

c- 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu( KVKK)’nda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

amacıyla sitemiz http://gencegitim.com.tr/kvkk/ adresinde mevcut olup bilgilerinize 

sunulmuştur. 

 

d- Başvuru ve sınav ücretsizdir.  

 

e- Sınav giriş belgeleri başvuru ekranı üzerinden çıktı olarak alınacaktır.  

 

f- Gençlik Bahar Sınavı, sınav komisyonu tarafından değerlendirecek olup, sınav sonuçları 

http://gencegitim.com.tr/ web adresinden 16 Nisan 2021 Cuma gününe kadar 

duyurulacaktır.  

 

 

http://gencegitim.com.tr/
http://gencegitim.com.tr/


g- Gençlik Bahar Sınavı Soruları:  İlkokul 4. Sınıf öğrencileri için yapılacak olan Gençlik Bahar 

sınavında sorulacak soru sayıları aşağıda belirtilmiştir.  

Türkçe dersinden 12,  

Matematik dersinden 12,  

Fen Bilimleri dersinden 12,  

Sosyal Bilgiler dersinden 12,  

İngilizce dersinden 12 adet  

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 12 adet olmak üzere toplam 72 sorudan oluşmaktadır ve 

sorulacak sorular çoktan seçmelidir.  

Sorular 4.sınıf seviyesinin kendi müfredatını kapsayacaktır.  

ı- Gençlik Bahar Sınavı Süresi: İlkokul 4. Sınıf öğrencileri için yapılacak olan Gençlik Bahar Sınavı 

sınav süresi 100 dakikadır.  

i-Öğrencilerin sınavdan en az 30 dakika önceden gelmesi ve sınav salonunda yerini alması gerekir. 

Sınavın başlama saatinden sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır. Mazeretin türü ne olursa 

olsun sınava girmeyen öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilmeyecektir. 

j- Başvuru sayısı yeterli olmaması durumunda o sınıf için yarışma sınavını Yapıp / yapmama 

hakkı Özel Gençlik ilkokulu / Ortaokulu Müdürlüğü’ne aittir.  

k- Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanına müteakip Sınav Yürütme Kurulu’na yazılı olarak 

yapılmalıdır.  

l- Sınav şartlarına uymadığı tespit edilen öğrenciler ile kopya çekmek yoluyla akademik 

dürüstlükten uzaklaşan öğrenciler hakkında ve burada yer almayan hususlar hakkında son 

kararı verme yetkisi “Sınav Yürütme Kurulu”na ait olup alınacak kararlara itiraz yolu kapalıdır.  

m- Sınavın değerlendirmesi Özel Gençlik İlkokulu ve Ortaokulu Sınav Yürütme Kurulu tarafından 

yapılacaktır. Değerlendirme biçimi tamamen Kurumun yetkisi ve takdiri dâhilindedir. 

n- Gençlik Ortaokulu, sınav tarihine kadar, bu sınavla ilgili şartnameyi değiştirme, sınavı iptal 

etme vb. tüm haklarını saklı tutar. Öğrenci/velisi, başarısının karşılığının nakdi olarak 

ödenmesini talep edemez. 

 

MADDE – 5 (Sınav takvimi): 

a- BAŞVURU SÜRESİ:  01 Mart 2021 - 04 Nisan 2021 tarihleri arasıdır.  

b- SINAVI TARİHİ: 07 Nisan 2021 Çarşamba  

c- SINAVI SAATİ:  13.30 

d- SINAVI YERİ: Özel Gençlik İlkokulu / Ortaokulu  

MADDE – 6 (Sınav komisyonu) : Sınav komisyonu Özel Gençlik İlkokulu ve Ortaokulu zümre 

öğretmenlerinden (Kübra Özkaraalp, Mehmet Küçükhemek, Gökçe Didar Küçükhemek, İbrahim 

Altıparmak ve İlkokul Müdür Yardımcısı Aliye Duman) oluşur.  

MADDE – 7 (Sınav birincisinin tespiti): Sınav birincisinin tespitinde puanların eşit olması 

durumunda (nüfus cüzdanındaki; sırasıyla yıl, ay ve gün hesabına bakılarak) yaşı daha küçük olan 

öne geçirilir.  

MADDE – 8 (Özel Gençlik İlkokulu - Ortaokulu Öğrencileri) : Sınava Özel Gençlik İlkokulu / 

Ortaokulu öğrencileri de katılabilecektir.  



MADDE – 9 İNDİRİM ORANLARI 1- Sınav puanlarına göre indirim oranları aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir:  

İlkokul 4. Sınıf öğrencileri için;  

Başarı Sırası (TOPLAM 
DOĞRU) 

Eğitim İndirimi (%) İndirimden Yararlandırılacak 
Öğrenci Kontenjanı 

72,00 Doğru  95(%) 3 

71,00 Doğru  90(%) 3 

69,00 - 70,00 Doğru  80(%)  5 

67,00 - 68,00 Doğru  60 (%) 5 

65,00 - 66,00 Doğru  40(%) 5 

63,00 - 64,00 Doğru  20(%) 10 

58,00 - 62,00 Doğru  10(%) 20 

 

 Aynı nette birden fazla birinci, ikinci, üçüncü olması durumlarında, yaşça küçük olan birinciliği 

hak edecektir, yaşta da eşitlik olması durumunda kura çekilecektir.  

 Gençlik İlkokulu / Ortaokulu öğrencileri indirim oranları sene içerisinde her ay girdikleri 

sınavlarda aldıkları puanlar ile bu sınavda alınacak puanların aritmetik ortalaması dikkate 

alınarak belirlenecektir.  

MADDE – 10 Bu sınavında kazanılan indirimler ile ilgili haklar 28 Mayıs 2021 tarihine kadar 

geçerlidir. Bu tarihten sonra öğrenciler ve veliler herhangi bir hak iddia edemez. 

MADDE – 11 Öğrencinin okuldaki eğitim-öğretim süresince Davranış Değerlendirme Kurulu 

tarafından herhangi bir disiplin cezası alması durumunda kazandığı indirim hakkı iptal edilir. 

* İndirim hakkı kazanan öğrenciler başvuru önceliğine göre kayıt yaptırma hakkı kazanacaktır. 

Belirtilen kontenjan ya da okul kontenjanı dolduğunda Özel Gençlik Ortaokulu ücretsiz ya da 

indirimli kayıt yapmama hakkına sahiptir.  

** Belirtilen indirim 2021-2022 Eğitim öğretim yılı için geçerlidir. “Eğitim İndirimi” sadece yıllık 

eğitim ücretini kapsar. Öğrencinin yemek, servis ve diğer ihtiyaçlarının ücretini kapsamaz. 

Öğrencinin indirimi her yıl, başarı ortalamasına göre aşağıda gösterilen tabloya göre yeniden 

belirlenir.  

EĞİTİM İNDİRİMİ ORANI  YIL İÇİNDE UYGULANAN BÜTÜN DENEME 
SINAVLARINDAKİ ORTALAMA PUANI  

% 95 için 490 - 500 Arası 

% 90 için 480 - 489 Arası 

% 80 için 470 - 479 Arası 

% 60 için 460 - 469 Arası 

% 40 için 450 - 459 Arası 

% 20 için 440 - 449 Arası 

*** Uygulanılacak indirimler ilan edilen yıllık eğitim ücretinin bakanlıkça karşılanacak eğitim ve 

öğretim desteğinin dışında kalan bedele uygulanır.  

…./…./2021 
 

Nurettin KABAK 
Özel Gençlik İlkokulu/Ortaokulu Müdürü 


