
 

 

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

4.SINIF NAKİL SINAVI KILAVUZU 

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı için 4. sınıfa, kontenjan dâhilinde, nakil sınavı sonucuna 

göre öğrenci alınacaktır. Detaylı bilgiler aşağıdadır. 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL BİLGİLER 

Sınav Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 
 
Sınav Başlangıç Saati:  Online Sınav Salonuna Giriş Saati -  9.50 
                                        Online Sınavın Başlama Saati - 10.00 

 
Sınav Ücreti: KDV dahil 450 TL (dört yüz elli Türk Lirası) Başvuru sırasında online olarak 
yatırılması zorunludur. 

Başvuru: 19 Nisan – 20  Mayıs 2021 tarihleri arasında https://basvuru.sevuskudar.k12.tr/ adresi 
üzerinden yapılacaktır.  
 
 

Sınav Metodu: Online 

 

Not: Sınavla ilgili genel bilgilendirmeler 20 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 15.00’te aday veli 

toplantısında yapılacaktır. Toplantı daveti tüm aday velilerimize e-posta ile gönderilecektir. 

Online Sınav Uygulama Yönergesi doğrultusunda sınavımız online olarak uygulanacaktır. Online 

Sınav Uygulama Yönergesi perşembe gün sonunda aday velilerimizin e-posta adreslerine ve SMS 

ile cep telefonlarına iletilecektir.  

Online sınav platformunun aday öğrencilerimiz tarafından deneyimlenmesi amacıyla 21 Mayıs 

2021 Cuma günü saat 15.30’da demo uygulaması yapılacaktır. Demo uygulamasında anket türü 

sorular yer almaktadır, yanıtlar herhangi bir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

 

Telefon: 0216 547 38 38        E-posta:  usevinfo@sevuskudar.k12.tr 

 

 

 

 

https://basvuru.sevuskudar.k12.tr/
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İKİNCİ BÖLÜM 
SINAV KAYIT BİLGİLERİ 

Sınav Kayıt İşlemi Basamakları:  
1.  https://basvuru.sevuskudar.k12.tr/  adresinden online başvuru yapılması 

2. Sınav ücretinin aynı alandan online olarak ödenmesi 

3. Öğrenci kimliğinin ön yüzünün başvuru sistemine eklenmesi 

4. Kendi okulundan alacağı “fotoğraflı öğrenci belgesi”nin sınav başvuru sistemine 

yüklenmesi. (Öğrenci belgesi E-Devlet’ten de alınabilir.) 

 

Nakil sınavına başvurmak isteyen öğrencilerde aranan şartlar: 

1. Öğrencinin öğrenimine (yurtdışı dâhil) ara vermemiş olması 

2. Daha önceki yıllarda sınıf tekrarı yapmamış olması 

3. Yurtdışından gelen öğrencinin "Denklik Belgesi” (İl Milli Eğitim Müdürlüğü ya da 

yurtdışı temsilciliklerinden) almış olması 

Bu şartları taşımayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.  

Not: Online başvuru tamamlandıktan sonra verilen bilgiler kontrol edilip öğrencinin nakil 

sınavına kabul onayı, iki iş günü içerisinde SMS ve e-posta yoluyla bildirilecektir.   

 

Sınav Günü/ Önemli Notlar: 

1. Başvuru basamaklarını tamamlamamış aday öğrenciler sınava alınmayacaktır. 

2. Sınav başladıktan sonra online sınav salonuna giriş yapan aday öğrenciler sınava 

alınmayacak ve başvuru hakkını kaybedecektir.  

3. Sınav süresince öğrencilerin sınava girdikleri ortamda yalnız olmaları sağlanmalıdır. 

Sınav süresince hiçbir şekilde öğrenci dışındaki herhangi biri öğrencinin bulunduğu 

alana girmemelidir.  

4. Öğrencinin tuvalet ihtiyacını önceden gidermesi sağlanmalıdır. Sınav süresince 

öğrenci bulunduğu ortamdan ayrılmamalı ve gözetmenin görüş açısından 

çıkmamalıdır.  

5. Öğrenci masasında sınav sırasında içebileceği miktarda su bulundurulabilir, sınav 

sırasında yiyecek yenmemelidir. Sınav süresince öğrencinin ses ve kamerası açık 

olmalıdır. 

6. Sınavını erken bitiren öğrenci sohbet ekranından gözetmen öğretmenini 

bilgilendirmeli, izin isteyerek ayrılmalıdır.  

7. Öğrencinin sınava girdiği alanda elektronik cihazlar (cep telefonu, akıllı saat 

vb.) bulundurulmamalıdır. 

 

Sınava girerken: 

Öğrencinin Online Sınav Salonu Zoom Linkine giriş yaparken kullandığı ad-soyad, 

sınav başvurusunda belirtilen ve kimliğinde de yazılı olan ad-soyad ile bire bir aynı 

olmalıdır. 

 

*Kesin kayıt durumunda, öğrenciye ait Denklik Belgesi teslim edilmesi gerekmektedir. 

(Sadece yurtdışından gelen öğrenciler içindir.) 

 

https://basvuru.sevuskudar.k12.tr/


 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

NAKİL SINAVI İLE İLGİLİ ESASLAR 
 
Sınav Sonuç: Nakil Sınavlarının sonuçları 28 Mayıs 2021 Cuma günü saat 17.00 itibarıyla 
açıklanacaktır. Sınav sonuçlarına erişim için aşağıdaki adımları uygulayınız. 
 

1. https://usevsinav.sevuskudar.k12.tr/login adresine tıklayınız. 
 

2. Aşağıdaki gibi açılan sayfada, kullanıcı adı ve şifre alanlarının her ikisine de “T.C. 

kimlik numaranızı” yazarak “Giriş” butonuna tıklayınız. 

 
 
3. Ekranın sol tarafında yer alan yandaki görselde belirtilen “Sınav 

Sonuçları” sekmesine tıklayınız. Ekranın sağ tarafında yer alan 
butonlar ile detaylı sonuçlara erişebilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kesin Kayıt İşlemleri:  

1. Kontenjan açığı olması halinde ve açık kontenjan sayısı kadar,  
2. Seviye belirleme sınavı sonucunda belirlenen başarı sıralamasına göre,  
3. Özel Üsküdar SEV İlköğretim Kurumlarınca duyurulacak olan kayıt yenileme tarihi 

başlangıcından itibaren, 
 
kesin kayıt hakkı elde eden öğrencinin velisi, okul tarafından aranarak kayıt için okula 
davet edilecektir.      
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

NAKİL SINAVI İÇERİĞİ VE YAPISI 

Sınavlarımızın seviyeler düzeyindeki uygulama detayları Tablo-1 ve Tablo-2’de yer 

almaktadır.  

 

Tablo-1: Nakil Sınavı Alt Test ve Soru Sayıları 

Sınıf 
Seviyesi 

Oturum No/Ders Adı Soru Sayısı Sınav Süresi 
Başlama ve 
Bitiş Saati  

4. Sınıf 
 
 

1.Oturum 
Türkçe 15 

40 dakika 10.00 - 10.40 
Hayat Bilgisi 10 

10 dakika ara 

2.Oturum 
Matematik 15 

      40 dakika 10.50 - 11.30 
Fen Bilimleri 10 

10 dakika ara 

3.Oturum İngilizce 20 30 dakika 11.40  -12.10 

 
Tablo-2: Sınav Kapsamı, Yanıtlama ve Değerlendirme  

Ana Ders Sınavları: Sınavda üç seçenekli, çoktan seçmeli sorular yer alacaktır. Sorular 

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 15 Nisan 2021 tarihine kadar olan 

MEB müfredatı kazanımlarını içerecektir. 

İngilizce Dersi Sınavı: İngilizce sınav soruları kelime bilgisi, okuduğunu anlama, dinleme 

ve dil bilgisi konularını kapsamaktadır. 

Yanıtlama: Optik yanıt kâğıdındaki ilgili ders sütununa işaretlenecektir.  

Değerlendirme: Değerlendirmelerde sadece doğru yanıt sayısı dikkate alınacaktır. 
Yanlış yanıtların sayısı doğru yanıtların sayısından 
çıkarılmayacaktır.  
 
Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerinin 
doğru yanıt toplamları alınarak 60 puana dönüştürülecektir.  
 
İngilizce dersi doğru yanıt toplamları alınarak 40 puana 
dönüştürülecektir. 
 
Öğrencinin nakil sınavı puanı hesaplanırken yukarıda belirtildiği 
gibi 60 puan ve 40 puan üzerinden hesaplanan test puanları 
toplanacak ve başarı sıralaması oluşturulurken bu puan 
kullanılacaktır. 

Nakil sınav puanlarında eşitlik olması halinde, sırasıyla;  

a. Türkçe, 

b. İngilizce, 

c. Matematik 

derslerinden yüksek puan alan adaylara öncelik tanınacaktır. Eşitliğin devam etmesi 

durumunda, yaşı küçük olan adaya öncelik tanınacaktır.    



 

 

                                             BEŞİNCİ BÖLÜM 

MALİ DESTEK BURSU BAŞVURULARI 

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında “Mali Destek Bursu” hakkından yararlanmak isteyen 

adayların başvuruları nakil sınavı sonrasında kabul edilecek, tarih ile ilgili bilgilendirme 

yapılacaktır. 

  

 

 

 

   ALTINCI BÖLÜM 

 KAYIT TAKVİMİ 

  

Okulumuza kayıt işlemleri; Özel Üsküdar SEV İlkokulu kayıt yenileme tarihi 

başlangıcından itibaren, kontenjan açığı olması halinde ve nakil sınavı sonucunda 

belirlenen başarı sıralamasına göre yürütülecektir. 

  

19 Nisan – 20 Mayıs Nakil Sınavı Başvuruları 

22 Mayıs Nakil Sınavı 

28 Mayıs Nakil Sınavı Sonuçlarının İlanı 

09-11 Haziran Asil Liste Kayıt Dönemi 

14-15 Haziran Yedek Liste 1. Kayıt Dönemi 

16-17 Haziran Yedek Liste 2. Kayıt Dönemi 

  

Kayıt hakkı kazanan öğrencilere ait okulumuza iletilmiş olan bilgilerin doğruluğundan 

veli sorumludur. Öğrenci bilgilerinde bir yanlışlık olması halinde, öğrencinin okula kaydı 

yapılmayacaktır. Nakil sınavına giren öğrenci ve velileri bu kılavuzda belirtilen tüm usul 

ve esasları kabul etmiş sayılır. 

 

 


