
 

 

ÖZEL TARSUS SAĞLIK EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU 
2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN 

5, 6 VE 7. SINIF NAKİL SINAVI KILAVUZU 
 
Özel Tarsus Sağlık Eğitim Vakfı Ortaokulu öğrenci kayıtları Milli Eğitim Bakanlığının ilgili 
yönetmeliği ve kurum iç yönetmeliğine göre yapılmaktadır. 2023 – 2024 Eğitim ve Öğretim 
yılı için 5, 6 ve 7. sınıflar Nakil Sınavı ile ilgili esaslar aşağıdaki gibidir: 

 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL BİLGİLER 
 
2023 – 2024 Eğitim ve Öğretim Yılı için Nakil Sınavı, 25 Mart 2023 Cumartesi günü, 
saat 10.00’da okulumuzda yüz yüze gerçekleştirilecektir. 

 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

SINAVA YÖNELİK GENEL BİLGİLER 
 
1. Sınava girecek öğrencilerin ön kayıt yaptırması gerekmektedir. Ön kayıt formuna buradan 

ulaşabilirsiniz. 

2. Ara sınıflara alınacak öğrenci sayısı, ilgili sınıf seviyesinin kontenjanına göre belirlenir. 

3. Nakil sınavı bursluluk sınavı değildir. Sınav “sıralama niteliği” taşımaktadır. Kontenjan 
dahilinde, nakil sınavında belirlenen başarı sıralamasına göre öğrenci kabulü gerçekleşir. 

4. Sınav gününde öğrencilerin belirtilen sınav başlangıç saatinden en az 20 dakika önce okul 
bahçesinde olması gerekmektedir. 

5. Sınavlar 5, 6 ve 7. sınıflara başvuran öğrenciler için Türkçe, matematik ve İngilizce 
derslerini kapsayacaktır. Sınav kapsamı, öğrencinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında 
okuduğu sınıf seviyesinin Türkçe, matematik ve İngilizce öğretim programının 1. Dönemi 
kapsayan kazanım ve kavramlarından oluşacaktır. 

6. Yurt dışından gelen öğrencinin başvurduğu sınıf seviyesine ait “Denklik Belgesi”ne sahip 
olması gerekmektedir. 

 

 



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SINAV UYGULAMA SÜRECİ 

 
1. Öğrenciler sınav başlama saati 10.00’dan 15 dakika önce sınav salonlarına alınacaktır. 

2. Sınav salonunda görevli öğretmen sınav başlangıç saatinden önce öğrencilere sınavla ilgili 
duyuruları yapıp, kitapçıkları dağıtacaktır. 

3. Öğrencilerin gerekli malzemeleri (kalem, silgi, kalemtıraş gibi) öğrencilerin sınava gelirken 
yanında bulundurması gerekmektedir. 

4. Öğrencilerin sınav esnasında dışarı çıkmasına izin verilmez. Zorunlu hallerde başka bir 
gözetmen öğretmen eşliğinde öğrenci sınavdan kısa süreliğine çıkabilir. 

5. Sınav bitiminde sınav kitapçıkları toplanacaktır. 
 
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
SINAV İÇERİĞİ VE DEĞERLENDİRME 

 
Aşağıdaki tabloda sınav içeriğine yönelik soru sayısı, süre, puan bilgisi yer almaktadır. 

Sınıf 
Seviyesi Dersin Adı Soru Sayısı Toplam Puan Sınav Süresi 

Tüm sınıf 
seviyelerinde 

Türkçe 
(Okuma Sınavı) 

8 Çoktan Seçmeli 

2 Açık Uçlu 
30 puan 

60 dakika 
Türkçe 

(Yazma Sınavı) 

1 Açık Uçlu 

(Kompozisyon) 
20 puan 

Matematik 
8 Çoktan Seçmeli 

3 Açık Uçlu 
50 puan 

İngilizce 
(Okuma-Yazma- 

Kelime) 

18 Çoktan Seçmeli 

3 Kısa Yanıt Gerektiren 

1 Açık Uçlu 

(Kompozisyon) 

75 puan 45 dakika 

İngilizce 
(Konuşma) 

 25 puan 4-6 dakika 

 

Sınav değerlendirmesi aşağıdaki kurallar doğrultusunda yapılmaktadır: 

1. Sınavlar en az bir idareci başkanlığında, okul öğretmenlerinden oluşan bir komisyon 

tarafından değerlendirilir. 

2. Sınavda Temel Dersler Bölümü (Türkçe ve Matematik) ve İngilizce Bölümü ayrı ayrı 100’er 

puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin başarı sıralamasına dahil edilmesi için her iki 

bölümde de en az 50 puan alması gerekmektedir. 



 

3. Puan hesaplamada öğrencinin doğru yanıtları dikkate alınmaktadır. Yanlış yanıtlardan 

dolayı doğru yanıtlarda eksiltme yapılmaz. 

4. Temel Dersler Bölümü ve İngilizce Bölümünden alınan puanların ortalamasına göre 

öğrenciler sıralanır. Kontenjan dahilinde asil ve yedek listeler oluşturulur. 

5. Toplam puanda eşitlik olması durumunda sırasıyla Türkçe, İngilizce, matematik 

derslerinden yüksek puan alan adaylara öncelik tanınır. Eşitliğin bu derslerde de devam 

etmesi durumunda, yaşı küçük olan adaya öncelik verilir. 

6. Sınav sonuçları en az beş iş günü içinde ilan edilir. 

7. Asil listede yer alan öğrencilere kesin kayıt takvimi ile ilgili bilgi verilir. Duyurusu yapılan 

tarihe kadar kesin kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine yedek listeden puan sıralamasına 

göre öğrenci alınır. 

8. Nakil sınavında başarısız olan öğrenciler, kontenjan açığı olsa dahi kayıt hakkından 

yararlanamaz. Ancak bir sonraki nakil sınavına tekrar katılma hakkına sahiptirler. 


