
 

TED EGE KOLEJİ 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

 

TED Ege Koleji Giriş ve Bursluluk Sınavı 

 

SINAV KILAVUZU 

 
A) 5.sınıfa aday öğrenciler için, sınav sonucuna göre kendi öğrencilerimize ve dışarıdan 

öğrencilerimize belirlenen oranlarda yıllık eğitim bursu verilecektir.  

 5.sınıfa aday öğrenciler için, mevcut öğrencilerimiz burs hakkı kazanmak, dışarıdan 

öğrenciler ise kayıt ve burs hakkı kazanmak için sınava katılabileceklerdir. 

 

B) 6. sınıfa aday öğrenciler için, sınav sonucuna göre kendi öğrencilerimize ve dışarıdan 

öğrencilerimize belirlenen oranlarda yıllık eğitim bursu verilecektir.  

 6.sınıfa aday öğrenciler için, mevcut öğrencilerimiz burs hakkı kazanmak, dışarıdan 

öğrenciler ise kayıt ve burs hakkı kazanmak için sınava katılabileceklerdir. 

 

C) 7. sınıfa aday öğrenciler için, sınav sonucuna göre kendi öğrencilerimize ve dışarıdan 

öğrencilerimize belirlenen oranlarda yıllık eğitim bursu verilecektir.  

 7.sınıfa aday öğrenciler için, mevcut öğrencilerimiz burs hakkı kazanmak, dışarıdan 

öğrenciler ise kayıt ve burs hakkı kazanmak için sınava katılabileceklerdir. 

 

D) 8. sınıfa aday öğrenciler için, sınav sonucuna göre sadece mevcut öğrencilerimize 

belirlenen oranlarda yıllık eğitim bursu verilecektir. 

 8.sınıfa aday öğrenciler için, kontenjanımız dolu olduğundan burs belirlemek 

amacıyla yapılacak sınava sadece mevcut öğrencilerimiz katılabileceklerdir.  

 

E) 9.sınıfa aday öğrenciler için, mevcut ve dışarıdan gelen öğrencilerimize sadece MEB 

Merkezi Sınav sonucuna göre belirlenen kontenjan ve oranda burs verilecektir. Burs 

talebinde bulunacak öğrencilerin MEB Merkezi Sınavına girmiş olması zorunludur. 



F) 10.sınıflarımıza kayıt için mevcut öğrencilerimiz bu sınava girmeyecektir. 10.sınıflarımıza 

kayıt için dışarıdan aday öğrencilerin bu sınava katılmaları gerekmektedir.  Burs 

verilmeyecektir. 

 
G) Sınav Tarihi – Kayıt Dönemi 

 “TED Ege Koleji Giriş Sınavı”, “TED Ege Koleji Giriş ve Bursluluk Sınavı” ve “TED Ege 

Koleji Bursluluk Sınavı” 17 Mart 2019 Pazar günü 5 ve 6.sınıfa aday öğrenciler için 

saat 10:00’da, 7,8,10.sınıfa aday öğrenciler için saat 12:30’da yapılacaktır. 

 Sınav başvuruları mevcut ve dışarıdan veli/öğrenci tarafından okulumuzda ya da 

“www.tedegekoleji.k12.tr” adresinden yapılacaktır. 

 Sınavın son başvuru tarihi 14 Mart 2019 Perşembe günü saat 17:00’dır. 

 Sınava girecek öğrencilerin, sınav günü nüfus cüzdanlarını ve sınav giriş belgelerini 

yanında bulundurmaları gerekmektedir. 

 Sınav sonuçları 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 17:00’da ilan edilecektir. 

 Sınav sonrası adaylar sonuçlarını okulumuzdan öğrenebileceklerdir. 

 Sınavda en başarılı olandan başlayarak burs verilecek öğrencilerin asıl ve yedek 

listeleri okulda ilan edilecek ve bu öğrencilere okul tarafından ayrıca bildirilecektir. 

 5,6,7,8 ve 10.sınıflara aday öğrenciler için, kayıtlar 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren 

puan üstünlüğüne göre açık kontenjan dahilinde başlayacaktır. 

 Burs kazanan öğrencilerin kayıt süresi bir haftadır, kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine 

bir sonraki kişi burs hakkını elde eder. 

 
H) Burs ve Okula Kayıt Sınavı 

 Sınavlarda öğrencilere sorulacak sorular, TED Genel Merkezi Ölçme ve Değerlendirme 

Koordinatörlüğü tarafından hazırlanmaktadır.  

 Puanların eşitliği halinde; öncelikli olarak Matematik testindeki doğru cevap sayısı 

üstünlüğü, Matematik testindeki doğru cevap sayısında da eşitlik olması halinde Türkçe 

testindeki doğru cevap sayısı üstünlüğü, Türkçe testindeki doğru cevap sayısında da 

eşitlik olması halinde İngilizce testindeki doğru cevap sayısı üstünlüğü esas alınacaktır. 

 Aday öğrenciler için sınav bilgileri aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

2018-2019 
Yılında 

Okuduğu 
Sınıf 

DİSİPLİNLER 
TOPLAM 

SORU 
SAYISI 

 

SINAV 
SÜRESİ 

 

TÜRKÇE 
 

MATEMATİK 
FEN 

BİLİMLERİ 
SOSYAL 

BİLGİLER 
 

İNGİLİZCE 

4. Sınıf 15 15   15 45 70 dk. 

5. Sınıf 15 15   15 45 70 dk. 

6. Sınıf 15 15   15 45 70 dk. 

7. Sınıf 15 15   15 45 70 dk. 

9. Sınıf 15 15 15 15 15 75 120 dk. 

 



 İngilizce sınavı, kesin kayıt durumda öğrencinin seviyesini değerlendirmek amacıyla 

kullanılacaktır. Puan hesaplamada kullanılmayacaktır. 

 

 Sınav soruları öğretim programları kapsamındaki kazanım/becerilere uygun 

hazırlanacaktır. Ancak sınav, alışıla geldikten farklı olarak, beceri temelli ve okul 

öğrenmelerini yaşama yansıtabilme ögelerini ölçen özellikte olacaktır. 

 

 Sınav sonucu doğru yanıtlar üzerinden hesaplanacaktır. Yanlışlar doğruları 
eksiltmeyecektir. 
 

 


