ERYETİŞ & BALKANLAR EĞİTİM KURUMLARI
BALKANLAR KOLEJİ GİRİŞ SINAVI 2019 ŞARTNAMESİ

1. SINAVIN AMACI
Eryetiş & Balkanlar Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen BALKANLAR KOLEJİ GİRİŞ SINAVI’ nın
amacı; öğrencilerin mevcut bilgileri ve 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında sınavın düzenlendiği
tarihe kadar işlenen müfredat programı konularını hangi düzeyde öğrenebildiklerini ölçmek ve
Balkanlar Kolejine nitelikli öğrenci girişi sağlamak ve kayıt sırasında indirim ile başarıyı
ödüllendirmektir.
2.
a)
b)
c)

SINAVIN ŞEKLİ, UYGULAMASI VE GENEL İLKELER
Balkanlar Koleji Giriş Sınavı 4-5-6- 7- 8-9. Sınıflar seviyesinde yapılacaktır.
Her sınıf seviyesinde soru sayıları farklı olacaktır.
Sınav süresi İlkokul 4. Sınıflarda 75 dakika
Ortaokul 5-6-7. Sınıflarda 90 dakika/ 8. Sınıflarda 135 dakika
Lise 9. Sınıflarda 75 dakika olacaktır.
d) Sınav sorularının cevapları çoktan seçmelidir.
e) Sınava katılmak için 1 Aralık 2018-11 Ocak 2019 tarihleri arasında;
●Okulumuzun web sayfasından ( lise@balkanlarkoleji.k12.tr) on line olarak
●Okulumuza gelerek kayıt yaptırılabilecektir.
f) Sınava Tuzla- Pendik- Kartal- Maltepe-Sancaktepe ve Kadıköy İlçelerindeki Resmi ve Özel
İlkokul 4. Sınıf, Ortaokul 5-6-7-8. Sınıf ve Lise 9. Sınıflarda öğrenim gören öğrenciler
girebileceklerdir.
g) Sınav 12-13 Ocak 2019 Cumartesi- Pazar günleri sabah ve öğleden sonra dört oturumda
Merkez Kampüs okulumuzda yapılacaktır.
h) Sınav oturum saatleri
● Sabah
10.00
● Öğleden sonra
14.00
i) Öğrenciler kimlikleri ile birlikte sınav saatinden 30 dakika önce kampüs okulumuzda hazır
bulunmaları gerekmektedir. Sınav başlama saatinden sonra gelen öğrenciler sınava
alınmayacak, bir sonraki seansa yönlendirileceklerdir.
j) Balkanlar Koleji sınav tarihine kadar iş bu şartnameyi değiştirme, sınavı iptal etme vb. tüm
haklarını saklı tutar.
k) Sınava giren öğrenciler, başarılarının karşılığını nakdi olarak kesinlikle talep edemez.
l) Sınava cep telefonu ile girilmesine izin verilmeyecektir.
m) Sınav sırasında hesap makinası, pergel, cetvel vb. materyallerin kullanılmasına izin
verilmeyecektir.
n) Sınav bitinceye kadar sınav salonunun terk edilmesine izin verilmeyecektir.
o) Sınav salonunda soru kitapçıkları öğrencilere verilmeyecektir.

3. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
a) Sınavın değerlendirilmesi Balkanlar Koleji Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından
yapılacaktır.
b) Değerlendirme biçimi tamamen kurumun yetkisi ve takdirindedir.
c) Değerlendirmede yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir.
d) Sınav sonuçları bir hafta sonra bizzat okuldan öğrenilebilecektir.
e) Sınavın sağlıklı değerlendirilebilmesi ve sınav karnelerinin düzenlenmesi için optik formda
bulunan TC Kimlik Numarası ve diğer kimlik bilgilerine ait bölümlerini doğru kodlaması
gerekmektedir.

4. SONUÇLARA İTİRAZ:
a) Öğrenci ya da velileri sınav sonuçlarına, puanların ilanından iki gün içinde yazılı olarak
İtiraz edebileceklerdir.
b) İtiraza Balkanlar Koleji Ölçme Değerlendirme Birimi aynı gün içinde cevap verecektir.
c) Belirtilen usul haricindeki itirazlar dikkate alınmayacaktır.
5. ÖDÜLLENDİRME:
a) Tüm sınıf seviyelerinde tüm soruları doğru cevaplayan 1’er öğrenciye aşağıda ismi
Belirtilen
Balkanlar Koleji
●Özel Pendik Balkanlar Ortaokulu
●Özel Balkanlar Koleji Anadolu Lisesinde % 100 Eğitim indirimi verilecektir.
b) Tüm sınıf seviyelerinde sıralamada 2. Olan öğrenciye 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında
İlan edilen ücretin % 75 i - 3. Olan öğrenciye % 50 oranında indirim verilecektir.
c) İndirim yemek, servis, kırtasiye vb. eğitim-öğretim ve ulaşım masraflarını kapsamamaktadır
d) İndirim 2019-2020 Eğitim Öğretim yılından itibaren mezun oluncaya kadar geçerli olacaktır.
6. KENDİ SINIF DÜZEYİNDE BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİ SAYISININ BİRDEN FAZLA OLMASI
HALİ:
a) Birincilik derecesi, birden fazla öğrenci tarafından paylaşıldığı takdirde, yaşı küçük olan
öğrenciye verilir.
b) Eşitliğin bozulmaması durumunda noter huzurunda çekiliş yapılır.

Cengiz SALDIRANER
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi Müdürü

