
 

 
 

ÖZEL TARSUS SAĞLIK EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU 
2020-2021 DERS YILI İÇİN KAYIT VE NAKİL İŞLEMLERİ 

 
Özel Tarsus Sağlık Eğitim Vakfı Ortaokulu öğrenci kayıtları Milli Eğitim Bakanlığının ilgili yönetmeliği ve kurum iç 
yönetmeliğine göre yapılır. 
 

5, 6 ve 7. SINIFLARA NAKİL İŞLEMLERİ 
 

1. Ara sınıflara alınacak öğrenci sayısı, kontenjan açığına göre okul idaresi tarafından belirlenir. 
2. Nakil sınavının tarihi okulun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilir.  
3. Sınava girecek öğrenciler ön kayıt yaptırır. 
4. Nakil sınavları “sıralama sınavı” niteliği taşır. Kontenjan açığı, nakil sınavında belirlenen başarı sıralamasına göre 

doldurulur. 
 

ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 
 
 Nüfus cüzdanının çift taraflı fotokopisi ve aslı 
 Okuldan temin edilen veya resmi internet sitesinde bulunan “Aday Başvuru Formu” 
 Yurt dışından gelen öğrenciler için yurt dışında tamamladıkları yılın öğrenci karnesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünden 

alınan “Denklik Belgesi “  
     

SINAVIN NİTELİĞİ  
 

Başvurulan Sınıf 
Seviyesi 

Temel Dersler Bölümü İngilizce Bölümü Rehberlik 
Bölümü 

5. sınıfa geçiş 

Nakil sınavının gerçekleşeceği 
tarihe kadar olan 4. sınıf Türkçe 
ve matematik derslerinin MEB 
müfredat konularını kapsayan 
dört seçenekli çoktan seçmeli 
sorulardan ve yazılı anlatım 
bölümünden oluşur. 

Dinleme, okuma, yazma, dil bilgisi 
becerilerini ölçen çoktan seçmeli, 
boşluk doldurma ve kısa cevaplı 
sorulardan oluşur. Ayrıca öğrencinin 
konuşma becerisini ölçmek adına 
sözlü bir oturum da yapılır. 
 

Öğrenciyi 
tanımak 
amacıyla rehber 
öğretmen ile 
yapılan 
görüşmelerdir. 

6 ve 7. sınıflara geçiş 

Nakil sınavının gerçekleşeceği 
tarihe kadar olan 5. sınıf (6. sınıfa 
adaylar için) ve  
6. sınıf (7. sınıfa adaylar için) 
Türkçe, matematik, fen bilimleri, 
sosyal bilgiler derslerinin MEB 
müfredat konularını kapsayan 
dört seçenekli çoktan seçmeli 
sorulardan oluşur. 

Dinleme, okuma, yazma, dil bilgisi 
becerilerini ölçen çoktan seçmeli, 
boşluk doldurma ve kısa cevaplı 
sorulardan oluşur. Ayrıca öğrencinin 
konuşma becerisini ölçmek adına 
sözlü bir oturum da yapılır. 

 
 
 
 
 
 
 



 

NAKİL SINAVININ UYGULANIŞI İLE İLGİLİ GENEL İLKELER 

 Nakil sınavı, okul kampüsünde ilan edilen gün ve saatte uygulanır.  
 Sınava girecek olan öğrenciler sınavın başlama saatinden en az 15 dakika önce okulda hazır bulunur.  
 Adayların sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekenler:  

 Kimlik kartı (Nüfus cüzdanı, pasaport vs.) 
 İki veya üç adet yumuşak kurşun kalem 
 Leke bırakmayan silgi 
 Kalemtıraş 

 

SINIF SEVİYELERİNE GÖRE SORU SAYILARI VE SÜRE 
 

 
 İngilizce sınavı yazılı ve sözlü olarak iki oturumda yapılır. 
 Sınavlar belirtilen süre içinde tamamlanır, ek süre verilmez. 
 Sınav sonunda öğrenci imza atarak sınav kâğıdını teslim eder.  
 Sınav esnasında öğrenci gözetmen öğretmenlerden yardım isteyemez.  
 Kopya çekmeye teşebbüs eden öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.  

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Nakil sınavları bir idareci başkanlığında, okul öğretmenlerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. 
 Sınavın Temel Dersler Bölümü ve İngilizce bölümü ayrı ayrı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin 

başarılı olabilmesi için temel dersler bölümünden en az 60, İngilizce bölümünden en az 50 puan alması gerekir. 
 Temel Dersler Bölümü puan hesaplaması: 
5. sınıfa geçiş; Her doğru soru 2 puan değerindedir, kompozisyon bölümü 10 puan üzerinden değerlendirilir. 
6 ve 7. sınıfa geçiş; Her doğru soru 2 puan değerindedir. 
 
 Sınav sonuçları en geç beş iş günü içinde ilan edilir.  
 Yukarıdaki şartları sağlayan öğrencilerin başarı sıralaması Temel Dersler ve İngilizce sınav bölümlerinden aldıkları 

puanların aritmetik ortalaması sonuçlarına göre yapılır. Kontenjan dahilinde asil ve yedek listeler oluşturulur. 
 Sınav sonucunda puanlarda eşitlik olması durumunda öncelik temel dersler puanı yüksek olan öğrenciye tanınır. 

Temel dersler bölümünün eşit olması durumunda ise sırasıyla Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler 
ders başarısına bakılır. 

 Asil listede yer alan öğrenciler için kesin kayıt takvimi ile ilgili bilgi verilir. Duyurusu yapılan tarihe kadar kesin 
kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine yedek listeden puan sıralamasına göre öğrenci alınır. 

 Nakil sınavında başarısız olan öğrenciler, kontenjan açığı olsa dahi kayıt hakkından yararlanamaz. Ancak bir 
sonraki nakil sınavına tekrar katılma hakkına sahiptirler. 

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra okula kayıt olmaya hak kazanan öğrencilerden, ailesinin maddi durumu okul 
ücretinin tamamını karşılayamayacak olanlar (mevcut maddi durumu belgelendirmek kaydıyla) okul ücretine 
yönelik mali destek bursuna başvurabilirler. 

 TEMEL DERSLER İNGİLİZCE 

Başvurulan 

sınıf seviyesi 

 

Türkçe Matematik 
Yazılı 

Anlatım 

Fen 

Bilimleri 

Sosyal 

Bilgiler 

Toplam soru 

sayısı 
Süre 

İngilizce 

yazılı sınavı 

İngilizce 

sözlü sınavı 

5. sınıfa geçiş 20 25 10 - - 45 80 dk. 40 dk. 5 dk. 

6. sınıfa geçiş 15 15 - 10 10 50 80 dk. 40 dk. 5 dk. 

7. sınıfa geçiş 15 15 - 10 10 50 80 dk. 40 dk. 5 dk. 


