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ÖZEL ÖNCÜ KOLEJ EĞİTİM KURUMLARI
12 OCAK 2019 tarihinde (Cumartesi günü) Halen Devlet ya da özel okullar
2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflarında okumakta olan öğrenciler arasında uygulanacak olan
Bursluluk Sınavı.
Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; ilköğretim ve ortaöğretim
sınıflarındaki öğrencilerin derslerine ilgiyi artırmak, öğrencinin Türkçe -Matematik – Fen
Bilimleri – Fizik – Kimya –Biyoloji - Sosyal Bilgiler – Coğrafya - Tarih – Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi – Felsefe ve İngilizce derslerinde akademik başarı düzeylerini görmelerini sağlamak,
kendine güven duygusunu geliştirmek, okulunu temsil etme bilincini kazandırmak.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
Bursluluk Sınavı
Resmi ve özel ilköğretim okullarının 2,3,4,5,6,7. 8. ve ortaöğretim okullarının 9.10. 11.
sınıflarında okumakta olan öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi : 10 .01.2019
Başvuru Şekli
: Ankara Öncü Eğitim Kurumları binalarındaki sekreterliklere şahsen
başvurmak suretiyle ya da www.oncukolej.com. adresinden internet yolu ile başvuru
yapılabilecektir.
Sınav tarihi / Saati : 12.01.2019 , 10.00 ve 14.00
Sonuçların duyuru tarihi ve şekli : 16 OCAK 2019 tarihinde, saat 00.01 ‘den itibaren
www.oncukolej.com. adresinden yayınlanmak suretiyle duyurulacaktır.
Mail adreslerini bildiren velilere, sınav sonuçları elektronik posta yoluyla da bildirilecektir.

1) Sınava katılım ücretsizdir.
2) Öğrencinin sınav saatinin en geç 30 dakika öncesinde sınava gireceği binanın
önünde bulunması gerekli ve yararlı olacaktır.
3) Sınav tek oturumda yapılacaktır.
4) Kontenjanı aşan sayıda başvuru olması durumunda birinci oturuma
katılamayan öğrenciler için aynı gün öğleden sonra 14.00’te başlatılacak ikinci bir
sınav oturumu yapılabilecektir.
SINAV ŞARTLARI
VE UYGULAMA
KURALLARI

5) Sınav başladıktan 15 dakika sonra gelen öğrenci sınava alınmayacaktır. Bu
duruma düşen öğrenci isterse ve kontenjan da müsait ise bir sonraki oturumda
yapılacak sınava girebilir.
6) Sınava girerken öğrencinin sınav giriş kartını ve kimlik belgesini yanında
bulundurması zorunludur. Bu sebeple, öğrenci velisinin sınav saatinden en geç 30
dakika öncesinde öğrencinin sınava gireceği okul binasından görevli personelden
sınav giriş kartını alması gerekmektedir. Sınav giriş kartı olmayan öğrenci sınava
alınmayacak ya da bir şekilde girmiş olsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.
7) Öğrencinin sınav esnasında kullanacağı kalem, kalemtraş ve silgi Öncü Kolej
tarafından verilecektir. Bu sebeple, öğrencinin sınav salonuna su, sınava giriş kartı
ve kimlik belgesi dışında eşya sokmasına izin verilmeyecektir.
8) Öğrenci sınav esnasında soruları cevaplarken müsvedde olarak soru
kitapçığının boş kısımlarını kullanabilecektir.
9) Soru kitapçıkları öğrencilere verilmeyecek, soru kitapçığını teslim etmeyen
öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. Öğrenciler soru kitapçıklarının üzerine
isimlerini mutlaka yazacaklardır.

10) İsteyen veliler öğrencilerinin soru kitapçığını, okulda, görevli nezaretinde
inceleyebileceklerdir.
11) Ortaokul sınıflarında 3 yanlış 1 doğruyu, lise sınıflarında 4 yanlış 1 doğruyu
götürecektir. (İlkokul sınıflarında yanlış cevap doğruyu götürmeyecektir.)
12) Başarı indirimleri ve burslar net doğru sayısı üzerinden verilecektir.
13) SORU SAYILARI NELERDİR ? :
2. Sınıflar - 20 Soru : Türkçe (10) + Matematik (10)
3. Sınıflar - 30 Soru : Türkçe (15) + Matematik (10) + 5 Fen Bilimleri (5)
4. Sınıflar - 40 Soru : Türkçe (15) , Sosyal Bilgiler (5), Matematik (15), Fen
Bilimleri (5)
5, 6, 7 Ve 8. Sınıflar - 90 Soru :Türkçe (20), Sosyal Bilgiler (10), Din Kültürü Ve
Ahlak Bilgisi (10), Matematik (20), Fen Bilimleri (20), Yabancı Dil/İngilizce (10)
9 ve 10 Sınıflar - 120 Soru : Türkçe (40) , Tarih (5), Coğrafya (5), Din Kültürü Ve
Ahlak Bilgisi (5), Matematik (40), Fizik (7), Kimya (7), Biyoloji (6), Yabancı Dil:
İngilizce (5)
11. sınıflar/SAYISAL- 120 soru : Türkçe (40) Matematik (40) Fizik (10), Kimya (9),
Biyoloji (9) Tarih (4) Coğrafya (4) Din K. ve Ahl. B. (4)
11. sınıflar/EŞİT AĞIRLIK – 120 soru : Türkçe (40) Matematik (40) Tarih (10)
Coğrafya (10) Felsefe (6) Din K. ve Ahl. B. (6) Temel Fizik (3) Temel Kimya (3)
Temel Biyoloji (2)
Öğrencilere Ankara Öncü Eğitim Kurumları tarafından öğrencinin başarı
durumuna göre ve % 5 ila % 100 oranları arasında öğrenim ücretinden indirim
yapmak üzere kısmi destek bursu ya da tam burs verilecektir.
Kısmi destek bursu kazanan öğrenciler kayıt tarihi itibariyle ayrıca erken kayıt
indirimlerinden de yararlanabilecektir.
BURS ŞARTLARI
VE ORANLARI

Öğrencinin kısmi ya da tam burs kontenjanından yararlanabilmesi için en geç 28
Şubat 2019 tarihine kadar kayıt yaptırması gerekmektedir.
Bu tarihten sonra yapılan kayıt başvurularında burs verilmeyecek ancak
öğrencinin başarı oranı dikkate alınmak suretiyle başarı indirimi
uygulanabilecektir.
Kısmi Destek Bursu ve Tam Burs Miktarları :
Her sınıf düzeyinde;
1) Grup birincisine (ilkokul, ortaokul ve lise sınıflarında en az yüzde 98 oranında
net doğru yapmak kaydıyla) % 100 oranında,
2) Grup ikincisine (ortaokul ve lise sınıflarında en az % 95 net doğru yapmak
kaydıyla) % 75 oranında,
3) Grup üçüncüsüne (ortaokul ve lise sınıflarında en az % 91 oranında doğru
yapmak kaydıyla) % 50 oranında, burs verilecektir.

4) İlkokul sınıflarında grup birincisi dışındaki öğrencilere başarı indirimi adı
altında kısmi burs desteği verilir.
5) Bunlar dışında, başarılı olan diğer öğrencilere ise aşağıda belirtilen oranlarda
başarı indirimi uygulanacaktır.
Net Doğru Cevap Oranına Göre Uygulanacak Başarı İndirimi Oranları
İlkokul sınıfları :
% 70 - % 75 arası :

% 5 oranında başarı indirimi

% 76 - % 80 arası :

% 10 oranında başarı indirimi

% 81 - % 85 arası :

% 15 oranında başarı indirimi

% 86 - % 90 arası :

% 20 oranında başarı indirimi

% 91 - % 95 arası :

% 25 oranında başarı indirimi

% 96 - % 98 arası :

% 50 oranında başarı indirimi

Ortaokul sınıfları :
% 70 - % 75 arası :

% 5 oranında başarı indirimi

% 76 - % 80 arası :

% 10 oranında başarı indirimi

% 81 - % 85 arası :

% 15 oranında başarı indirimi

% 86 - % 87arası :

% 20 oranında başarı indirimi

% 88 - % 88 arası :

% 25 oranında başarı indirimi

% 89 - % 92 arası :

% 30 oranında başarı indirimi

Lise sınıfları :
NET DOĞRU ORANI

UYGULANACAK İNDİRİM ORANI

%65 – %66

%5 Öğrenim ücreti ind.

%67 – %68

%10 Öğrenim ücreti ind.

%69 – %70

%15 Öğrenim ücreti ind.

%71 – %72

%20 Öğrenim ücreti ind.

%73 – %74

%25 Öğrenim ücreti ind.

%75 – %78

%30 Öğrenim ücreti ind.

% 79

%32 Öğrenim ücreti ind.

% 81

%34 Öğrenim ücreti ind.

% 83

%36 Öğrenim ücreti ind.

% 85

%38 Öğrenim ücreti ind.

% 86

%40 Öğrenim ücreti ind.

% 87

%42 Öğrenim ücreti ind.

% 88

%46 Öğrenim ücreti ind.

% 89

%46 Öğrenim ücreti ind.

% 90

%48 Öğrenim ücreti ind.

BURSLULUK SÜRESİ
1. Başarı indirim oranları ya da kısmi veya tam burs uygulaması öğrencinin
Öncü Kolej’de öğrenim gördüğü tüm yıllar boyunca geçerlidir.
2. Disiplin cezası alan öğrencinin, disiplin cezası aldığı yılı takip eden eğitim
öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere, kısmi veya tam burs hakkı
iptal edilir.
3. Ancak disiplin cezası sebebiyle iptal tarihinden önceki dönemlerde
verilen tam burs ya da kısmi burs desteği geri istenemez.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Özel Öncü Kolej Çaldıran İlkokulu Adres: Çaldıran Mah. Şht. Ömer Halis Demir Blv. No: 227
K.ören/Ankara
Özel Öncü Kolej Ortaokulu ve Anadolu Lisesi Adres: Çaldıran Mah. Şht. Ömer Halis Demir
Blv. No 229 K.ören/Ankara
Özel Öncü Kolej Saray Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi – Osmangazi Mah. Şükrü Saraçoğlu
Cad. No: 8 Pursaklar/Ankara
Özel Öncü Kolej Batıkent İlkokulu- İlk Yerleşim mah. 1955. Cadde No: 2/1 Yenimahalle
Ankara
Özel Öncü Kolej Batıkent Ortaokulu ve Fen ve Teknoloji Lisesi – İlk Yerleşim Mah. 1955.
Cadde No: 2 Yenimahalle Ankara
Özel Öncü Temel Lisesi Adres: Yunus Emre Cad. Melike Sok. No: 2 K.ören/Ankara
Özel Öncü Sanatoryum Öğretim Kursu Adres : Sanatoryum Cd. No : 162 K.Ören / Ankara
Tel: 0850 770 00 70

SEÇİCİ KURUL

Sınavlar kurum bilgi işlem merkezince okuyucu marifetiyle okutulacak, Öncü Eğitim
Kurumları Genel Merkezi alan öğretmeni/yazarlarının kontrolünden geçtikten sonra
sonuçlarının açıklanması gerçekleştirilebilecektir.
ÖNCÜ KOLEJ YÖNETİM KURULU

