
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL HÜMA OKULLARI 

BURSLULUK SINAVI ŞARTNAMESİ 

Sınavın Amacı 

 Özel Hüma Okulları Bursluluk Sınavı’nın amacı, 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. 

 

Sınavın Kapsamı 

 

 Bu şartname; Özel Hüma Okulları tarafından düzenlenecek olan bursluluk 

sınavına katılacak olan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel okullarda 

okuyan  4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ve 11.  sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. 

 

Sınavın Dayanağı  

 

Özel Hüma Okulları’nda düzenlenecek olan Bursluluk Sınavı’na Milli Eğitim Bakanlığı 

Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin 22.  ve Özel Öğretim Kurumları 

Yönetmeliğinin 62. ve 63. Maddeleri. 

 

Sınavın Şekli ve Genel İlkeler 

MADDE – 1 - (Sınav Takvimi) :  

 Özel Hüma Okulları, Bursluluk Sınavını 5 Mart 2022 tarihlerinde 3 oturum halinde 

düzenleyecektir. Yapılacak olan sınav Hüma Okulları’nda yüz yüze gerçekleştirilecektir. 

Oturum tarih ve saatleri aşağıdaki gibidir:  

 

5 Mart Cumartesi – 10:00 4. ve 6. sınıflar 

5 Mart Cumartesi – 13:00 5. 7. ve 8. sınıflar 

5 Mart Cumartesi – 15:00 9. 10. ve 11. sınıflar 

 

 

 

 



 

MADDE – 2 - (Sınav Başvuru Şekli ve Tarihi) : 

 Öğrenci Sınav başvurusunu İnternet üzerinden www.humaokullari.com adresinden 

yapacaktır. Öğrenci başvuruyu yaptıktan sonra "Sınav Giriş Belgesi’nin çıktısını 

alması gerekir.  

 Öğrenci, okula gelerek "öğrenci işlerinden" sınav başvurusunda yapabilir. Yahut 

telefonda başvurusunu gerçekleştirebilir. Her ihtimalde öğrencinin başvurusunu 

yaptıktan sonra internet üzerinden  "Sınav Giriş Belgesi"nin çıktısını alması gerekir. 

 Başvurular 13 Aralık 2021-3 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 

MADDE – 3- (Sonuçların Açıklanması) : 

 En geç 15 Nisan 2022 tarihinde duyurulacaktır. 

 

MADDE – 4 - (Duyuru Yapılacak Okullar ve Sınıflar) : 

 İlkokul; 4. sınıflar 

 Ortaokul; 5. 6. 7. ve 8. sınıflar 

 Lise; 9. 10. ve 11.sınıflar 

 

MADDE – 5 - (Genel İlkeler ve Koşullar) 

Sınav pandemi süreci dikkate alınarak seyreltilmiş sınıflarda, temizlik, mesafe ve 

hijyen kurallarına riayet edilerek yapılacaktır.  

 

Özel Hüma Okulları tarafından düzenlenecek olan bursluluk sınavına başvurular; 

 

   1 – http://www.humaokullari.com internet sitesindeki form üzerinden yapılabilir. 

   2 – Hüma Okulları binasına bizzat gelerek de başvuru yapılabilir. 

   3 –Alo çözüm hattı olan: 0 332-257 00 11 Pbx  numaralı telefonlardan ayrıntılı bilgi alınabilir. 

   4- Sınava bireysel olarak başvurular yapılabilir. 

   5- Toplu olarak başvurmak isteyen okullar, listelerini ilgili okul müdürlüğüne göndermeleri 

gerekmektedir. 

   6-Başvurular ücretsizdir. 

   7-Sınav yerine ulaşım katılımcıların kendi imkânlarıyla olacaktır. 

   8-Sınav Giriş Belgesi Özel Hüma Okulları başvuru sistemi üzerinden alınacaktır. 

   9-Katılımcıların sınava Nüfus Kimlik Belgesi ve Sınav Giriş Belgesi ile girmesi zorunludur. 

   10-Sınavlar, sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, sınav sonuçları okulumuz 

tarafından duyurulacaktır. 

   11- Sınav soruları 4,5,6,7. Sınıfların Türkçe, Matematik, Din Bilgisi, Fen Bilimleri ve Sosyal 

Bilimler branş derslerinin tümünü kapsamaktadır. Sınav soruları 8,9,10 ve 11. Sınıfların 

Türkçe, Matematik, Din Bilgisi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler branş derslerinin tümünü 

kapsamaktadır. 

   12-Sınavlarda öğrencilere sadece çoktan seçmeli test soruları sorulacaktır. 

   13-Öğrenciler sınav salonlarına 20 dakika önceden alınacak,  optik formların kodlanması için 

ayrıca süre verilecektir. Sınavların başlama saatinden 20 dakika sonra gelen öğrenci sınava 

alınmayacaktır. Ancak, sınavın başlama saatinden sonra  ( 20 dakikadan önce ) gelen öğrenciler 



için ayrıca kodlama süresi verilmeyecek ve o öğrencilerin sınavları da zamanında başlayan 

öğrencilerle beraber bitecektir. 

    14- Süre: 4,5,6 ve 7. Sınıflar için 90 dakikadır. Süre: 8. Sınıflar için 90; 9,10 ve11. Sınıflarda 

120 dakikadır. 

   15-Sınav soruları öğrencinin okuduğu sınıfa ve sınav tarihine kadar olan müfredatından 

oluşur. 

   16-Sınav soruları çoktan seçmeli test tekniğine göre hazırlanacaktır. 

   17-Herhangi bir sınıftan başvuru sayısı yeterli olmaması durumunda o sınıf için Seviye 

belirleme sınavını yapıp/ yapmama hakkı Özel Hüma Okulları’na aittir. 

   18-Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanını müteakip Sınav komisyonuna yazılı olarak 

yapılmalıdır. 

   19-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 komisyonuna ait olup alınacak kararlara itiraz yolu kapalıdır. 

   20-Sınavın değerlendirmesi Özel Okulları Sınav komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Değerlendirme biçimi tamamen Kurumun yetkisi ve takdiri dâhilindedir. Sınavla ilgili 

değerlendirmeler; 4, 5, 6,7, 8. sınıflarda 3 yanlış cevap bir doğru cevabı silecektir.  

9, 10 ve 11. sınıflarda 4 yanlış cevap bir doğru cevabı silecektir.  

 

MADDE – 6 - (Sınav komisyonu) : Sınav komisyonu Özel Hüma Okulları ders zümre 

öğretmenlerinden oluşur. 

 

MADDE – 7- (Sınav birincisinin tespiti) : Sınıflara göre sınav birincisinin tespitinde 

puanların eşit olması durumunda (nüfus cüzdanındaki; sırasıyla yıl, ay ve gün hesabına 

bakılarak) yaşı daha küçük olan öne geçirilir. 

 

MADDE – 8 – ÖDÜLLER 

 

  1-Her sınıf düzeyinde sınav puanlarına göre Eğitim ücreti indiriminden öğrenciler 

faydalandırılacaktır.  

2-Özel Hüma Okulları sınav tarihine kadar, bu sınavla ilgili şartnameyi değiştirme, 

sınav iptal etme vb. tüm haklarını saklı tutar. Öğrenci, başarısının karşılığının nakdi olarak 

ödenmesini talep edemez. 

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

birinciliği hak edecektir, yaşta da eşitlik olması durumunda kura çekilecektir. Birincide 497-

500 puan aralığı şartı aranacaktır. Bursluluktan, öğrenciler aşağıdaki tabloda belirtildiği 

oranlarda burs kazanacaktır. 

 

MADDE – 9 - Özel Hüma Okulları tarafından verilecek olan burslar, öğrencinin 

akademik başarısı devam ettiği müddetçe devam eder. Akademik başarı düzeyi düşen veya 

disiplin suçu işleyen öğrencinin eğitim bursu kesilir. 

 

MADDE – 10 - Bursluluk sınavında kazanılan bursla ile ilgili haklar 30 Nisan 2022 

tarihine kadar başvuranlar için geçerlidir. Bu tarihten sonra öğrenciler ve veliler herhangi bir 

hak iddia edemez. 

 

 

 



MADDE – 11 – (Sınav Yeri) : Sınav Buhara Mh. Barış Cad. No:51 Selçuklu /KONYA 

adresindeki okul binamızda yapılacaktır. 

              

Sınav puanına göre aşağıdaki tabloda belirtilen kontenjanlarda öğrencilere indirimli 

 Kayıt hakkı tanınacaktır. ;   

                                            

 

Başarı Sırası 

  

Eğitim Bursu %’ si 

Her sınıf düzeyinde 

yararlandırılacak öğrenci 

sayısı kontenjanı 

    1 100 1 

                      2 75 1 

                      3 50 1 

                      4 30 1 

                      5 

                      6 

25 

10 

1 

1 

 

* Belirtilen burslar 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için geçerlidir. “Eğitim Bursu” sadece 

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

kapsamaz. 


