
 

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

5, 6 ve 7. Sınıflar NAKİL SINAVI KILAVUZU 

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı için 5, 6 ve 7. sınıfa, kontenjan dâhilinde, nakil sınavı 

sonucuna göre öğrenci alınacaktır. Detaylı bilgiler aşağıdadır. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL BİLGİLER 
Sınav Tarihi ve Saati:  

Covid-19 sürecinde nakil sınavımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Web sitemizi takip 
edebilirsiniz. Tarih belirlendiğinde başvurularını sistem üzerinden yapmış olan veli 
adaylarımıza bilgilendirme yapılacaktır.  

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

Başvuru: http://sinav.sevuskudar.k12.tr/ adresi üzerinden yapılacaktır. 
 

Sınav Yeri:   Özel Üsküdar SEV Ortaokulu 

Çamlıca Kampüsü Küçükçamlıca Mahallesi Çilehane Yolu Cad. No.6 34696 Küçük Çamlıca 
Üsküdar – İstanbul 
 

Telefon: (216) 547 23 23  E-posta:  usevinfo@sevuskudar.k12.tr 

 

İKİNCİ BÖLÜM 
SINAV KAYIT BİLGİLERİ 

Sınav Kayıt İşlemi Basamakları:  

1. http://sinav.sevuskudar.k12.tr/ adresinden online başvuru yapılması 

2. Sınav ücretinin aynı alandan online olarak ödenmesi 

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

yüklenmesi. Öğrenci belgesi alınamaması durumunda e-okul portfolyom sayfası 

ya da e-okul not bilgilerinin olduğu ekran görüntüsü de kabul edilecektir. 

4. Öğrenci adayının vesikalık fotoğrafının sınav başvuru sistemine yüklenmesi 

 

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 

http://sinav.sevuskudar.k12.tr/
tel:+902165472323
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nakil sınavına kabul onayı, üç iş günü içerisinde e-posta yoluyla gönderilecektir.   

Sınav Günü/ Önemli Notlar: 

1. Başvuru basamaklarını tamamlamamış öğrenciler sınava alınmayacaktır. 

2. Sınav başladıktan sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacak ve başvuru hakkını 

kaybedecektir.  

3. Sınav süresince veliler kendilerine duyurulacak alanlarda bekleyebilirler. Sınavı 

biten öğrenciler yine bu alanda velilere teslim edilecektir, veliler sınav yapılan 

katlara çıkamaz. 

4. Sınav salonuna çanta, kâğıt, elektronik cihaz (cep telefonu, i-watch vb.) 

kabul edilmeyecektir.  

 

Sınava girerken adayların yanlarında bulundurması gerekenler: 

1. Nüfus cüzdanı 

2. En az iki adet yumuşak kurşun kalem 

3. Yumuşak, leke bırakmayan silgi 

4. Kalemtıraş 

5. Denklik Belgesi (Sadece yurtdışından gelen öğrenciler içindir.) 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

NAKİL SINAVI İLE İLGİLİ ESASLAR 
 
Sınav Sonuç: Nakil Sınavlarının sonuçlarını http://sinav.sevuskudar.k12.tr/ 
adresinden, aday öğrencinin TC kimlik numarasını girerek öğrenebilirsiniz.   

 

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, 
4. Başarı sırasına göre 

 
kesin kayıt hakkı elde eden öğrencinin velisi, okul tarafından aranarak kayıt için 
okula davet edilecektir.      
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NAKİL SINAVI KAPSAMI 

DERS, SORU SAYISI, SÜRE VE PUAN TABLOSU 

 
 

 
 2020-2021 
Eğitim ve 

Öğretim Yılı 
Sınıf 

Seviyesi 
  

Dersin Adı 
Soru 

Sayısı 
Sınav Süresi 

Sınav Başlama ve 
Bitiş Saatleri  

6 ve 7. 
Sınıflar 

Türkçe 15 

75 dakika 10.00 - 11.15 
Matematik 15 

Fen Bilimleri  15 

Sosyal Bilgiler 10 

10 dakika ara 

İngilizce 40 50 dakika 11.25 - 12.15 

   5. Sınıflar 

1.Oturum 
Türkçe 15 

40 dakika 10.00 - 10.40 
Sosyal Bilgiler 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 

 
 
 

Ana Ders Sınavları: 
Sınavlarda dört seçenekli, çoktan seçmeli soru yer alacaktır. Sorular 
MEB müfredatı kazanımlarını içerecektir. 

İngilizce Dersi 

Sınavı: 

İngilizce sınav soruları kelime bilgisi, okuduğunu anlama, dinleme ve dil 
bilgisi konularını kapsamaktadır. 

Yanıtlama: Yanıtlar optik yanıt kâğıdındaki ilgili ders sütununa işaretlenecektir. 



 

 

Değerlendirme 

Değerlendirmelerde sadece doğru yanıt sayısı dikkate alınacaktır 
(yanlış yanıtların sayısı doğru yanıtların sayısından çıkarılmayacak).  
 
Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri 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,  

d. Fen Bilimleri, 

e. Sosyal Bilgiler 

derslerinden yüksek puan alan adaylara öncelik tanınacaktır. Eşitliğin devam etmesi 

durumunda, yaşı küçük olan adaya öncelik tanınacaktır.    

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MALİ DESTEK BURSU BAŞVURULARI – 

 
2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında “Mali Destek Bursu” hakkından yararlanmak 
isteyen adayların başvuruları nakil sınavı sonrasında kabul edilecek, tarih ile ilgili 
bilgilendirme yapılacaktır. Burs başvuruları gönderilecek SMS’te yer alan link üzerinden 
yapılabilecektir. Linke tıklandığında sisteme giriş yapabilmeniz için gereken doğrulama 
kodları cep telefonunuza SMS olarak gönderilecektir. Doğrulama kodunu içeren SMS’in 
telefonunuza ulaşmaması halinde, (0216) 547 23 55 no’lu telefondan Cihan Olcay’ı 
arayarak ya da support@sevuskudar.k12.tr  adresine mail atarak destek alabilirsiniz. 

 
Burs görüşmeleri zamanlaması ile ilgili duyuru yapılacaktır. Burs görüşmelerine, link 
üzerinden başvuru formunun imzalanmış çıktısı ve aşağıda belirtilen tamamlayıcı 
belgelerin eksiksiz olarak getirilmesi gerekmektedir. 
 
 Gerekli Belgeler 

 Öğrenci ve aile bireylerinin nüfus cüzdanı örnekleri (Önlü-arkalı fotokopiler) 

 Aile bireylerinin çalıştıkları kurumdan onaylı gelir belgeleri (2019 Ocak - 2020 

Mart son aldıkları maaş hepsi aylık bordro olacak şekilde) 

 Emeklilik durumu var ise emeklilik belgesi ve maaşın yatırıldığı bankadan 
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alınmış resmi belge 

 Anne-baba ya da başvuruyu yapan kişi serbest meslek sahibi ise işyerine ait 
en son tarihli ve onaylı vergi levhası ile son vergi dönemine ait vergi 
beyannamesi 

 Aile bireylerine ait e-devlet üzerinden alınmış olan gayrı menkul dökümü (İlk özet 

sayfa ve taşınmaz detayı) 

 Ailenin ikamet ettiği ev kira ise, kira kontratı ve son aya ait banka kira ödeme 

dekontu (farklı ödeme şekli var ise ödemenin nasıl yapıldığına dair yazılı beyan), 

 Ailenin ikamet ettiği ev aile bireylerinden birine ait ise en son ödenen emlak 
vergisi makbuzu (2019 yılına ait) 

 Ailenin ikamet ettiği ev dışındaki gayrimenkullere ait emlak vergisi ödendi makbuzu 

 Aile bireylerine ait e-devlet üzerinden alınmış araç/araçların dökümü ve 
ruhsat fotokopisi/fotokopileri, (2008 öncesi araçlar için ruhsat fotokopisine 
gerek bulunmamaktadır. Araç olmaması durumunda da sorgulama yapıp, 
araç olmadığının belgelenmesi gerekmektedir.)  

 Anne-baba ayrı ise velayet durumunu belirtir kesinleşmiş mahkeme kararı, 

 Hastalıkla ilgili raporlar (eğer ailede uzun vadeli tedavi gerektiren ciddi bir 

hastalık varsa) 

 Ebeveynden çalışmayan varsa, e-devlet üzerinden alınan 4a Hizmet Belgesi. 

 Başka bir özel okul veya vakıf üniversitesinde okuyan çocuğunuz varsa ve 
burs alıyorsa, burs aldığına dair o kurumdan alınmış resmi belge 

 Mali destek başvuru formu çıktısı (İmzalanmış olarak) 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

            KAYIT TAKVİMİ  
 

Okulumuza kayıt işlemleri; Özel Üsküdar SEV Ortaokulu kayıt yenileme tarihi 
başlangıcından itibaren, kontenjan açığı olması halinde ve nakil sınavı sonucunda 
belirlenen başarı sıralamasına göre yürütülecektir.  
 

16 Mart – son tarih 
duyurulacaktır. 

Nakil sınavı başvuruları 

Duyurulacaktır. Nakil sınavı 

Duyurulacaktır. Nakil sınavı sonuçlarının ilanı 

Duyurulacaktır. Asil liste kayıt dönemi 

Duyurulacaktır. Mali Destek Bursu başvuruları 

Duyurulacaktır. Mali Destek Bursu veli görüşmeleri 

Kayıt dönemi 
içerisinde 

Mali Destek Bursu başvurularının sonuçlarının 
duyurulması 

Duyurulacaktır. Yedek liste 1. Kayıt dönemi 

Duyurulacaktır. 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.  


