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SINAVIN KONUSU

Asfa Eğitim Kurumları Bursluluk Sınavı

SINAVIN AMACI

2018 – 2019 öğretim yılında öğrencilerin, öğretim programlarında yer alan konuları hangi
düzeyde öğrenebildiklerini ölçmek, başarıyı ödüllendirmek ve 2019 – 2020 öğretim yılında burslu
okuyacak öğrencileri belirlemektir.

1) Başvurular 07 Ocak – 14 Şubat 2019 tarihleri arasında www.asfa.com adresinden yapılacaktır.
2) Sınav, 16 Şubat 2019 Cumartesi günü Asfa Eğitim Kurumları Bağlarbaşı Kampüsünde yapılacak
SINAV TAKVİMİ
olup sınavın başlama saati 10.30’dur.
3) Sınav sonuçları değerlendirme sonrasında www.asfa.com adresinden ilan edilecektir.
1) Sınav 4. sınıf seviyesine yönelik olarak yapılacaktır.
2) Sınava katılmak için www.asfa.com adresindeki katılım formu doldurulacaktır.
KATILIM ŞARTLARI
3) Kimlik belgesi veya öğrenci belgesi olmayanlar sınava alınmayacaktır.
4) Sınava katılım ücretsizdir.
1) 4.sınıf seviyesinde toplam 20 soru sorulacaktır. (Çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular vardır.)
Süre 80 dakikadır.
2) Sınav kapsamı müracaat esnasında ilgili web sayfasından incelenebilecektir.
3) Açık uçlu sorular olması nedeniyle sınav bitiminde soru kitapçıkları verilmeyecektir. Cevaplar
sınav sonrasında belirtilen web sayfasında yayınlanacaktır.
4) Öğrencilerin sınavdan en az 30 dakika önce okula gelmesi ve sınav salonunda yerini alması
gerekir. Sınavın başlama saatinden sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacak olup sınava
girmeyen öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilmeyecektir.
5) Belirlenen burs oranlarından biri için eşitlik durumunda yaşı küçük olan öğrenci seçilir, burada
da eşitlik olması durumunda noter huzurunda çekiliş yapılır ve sıralama buna göre belirlenir.
6) Sınav esnasında usulsüzlük yaptığı veya kopya çektiği belirlenen öğrencilerin sınavı geçersiz
sayılır.
7) Sınavın değerlendirmesi Asfa Eğitim Kurumları tarafından yapılacaktır. Değerlendirme biçimi
GENEL ŞARTLAR
tamamen Kurumun yetkisi ve takdiri dâhilindedir.
8) Açık uçlu sorular sınav komisyonunca incelenerek puanlandırılacaktır.
9) Sonuçların site üzerinden görüntülenebilmesi için T.C. Kimlik numarasının doğru girilmesi ve
girilen bilgilerin unutulmaması gerekir. Ekrandaki kayıt onay bilgisi yazdırılmalı veya görüntü
kaydı alınmalıdır.
10) Sınava katılanlar web sayfasından sadece kendi sonuçlarını görebilecek olup derece sırası ilan
edilmeyecektir. Ödül kazananlar kurum tarafından kayıt esnasında belirttikleri iletişim
numarasından aranacaktır.
11) Sınav salonuna cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz alınmayacaktır.
12) Asfa Eğitim Kurumları ve Server Holding çalışanlarının çocukları ve 1.derece yakınları sınava
katılabilir ancak dereceye girmeleri durumunda bu sınav kapsamında burs alamazlar.
13) Asfa Eğitim Kurumları, sınav tarihine kadar bu sınavla ilgili şartnameyi değiştirme, sınavı iptal
etme vb. tüm haklarını saklı tutar. Öğrenci, başarısının karşılığının nakdi olarak ödenmesini
talep edemez.
1) Dereceye giren öğrencilere 2019–2020 öğretim yılında; başarı sırasına göre %100, %75, %50,
% 25 oranlarında toplam 4 öğrenciye kadar başarı bursu verilebilecektir.
2) Toplam,
a. 100 Puan üzerinden 75 ve daha fazla puan alan öğrenciler %100,
b. 55-74,99 arasında puan alan öğrenciler %75
BURS ŞARTLARI
c. 50-54,99 arasında puan alan öğrenciler %50
d. 45-49,99 arasında puan alan öğrenciler %25
3) Burs sadece öğrenim ücretini kapsar.
4) Başarı bursu ortaokul süresince not ortalaması 90 ve üzerinde olduğu takdirde devam
edecektir.
Sınava giren öğrenci ve velisi, sınav başvurusunu yapmakla birlikte işbu şartnameyi okuduğunu ve şartlarını aynen kabul
ettiğini beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Sınava iştirak ettikten sonra bu şartnameye itiraz edemez.
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