
 

 

 

2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 

5, 6 ve 7. SINIF NAKİL SINAVLARI KILAVUZU 

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı için 5, 6 ve 7. sınıflara “Nakil Sınavı” ile kontenjan 

dâhilinde öğrenci alınacaktır. Nakil Sınavı’na katılan öğrencilerin Mali Destek Bursu 

Başvuruları 6-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Nakil Sınavı ve Mali Destek 

Bursu başvuruları ile ilgili esaslar aşağıdaki gibidir. 

 

I-GENEL BİLGİLER 
 

Sınav Tarihi:  11 Mayıs 2019, Cumartesi 

Sınav Saati:   10.00 

Sınav Yeri:  Özel Üsküdar SEV Ortaokulu; Küçükçamlıca Mahallesi Çilehane Yolu  
  Cad. No.6  Küçükçamlıca, Üsküdar / İstanbul 
 

Telefon: 0216 547 23 23 – 2323  E-posta: bbahadir@sevuskudar.k12.tr 

 

II-SINAV KAYIT BİLGİLERİ 

 

Nakil Sınavına başvurular 13 Mart – 5 Mayıs 2019 tarihleri arasında 

http://sinav.sevuskudar.k12.tr/ adresi üzerinden yapılacaktır. Adayların yukarıda 

belirtilen tarihler arasında internet sitesinde belirtildiği şekilde: 

 

1. Online başvuru yapması, 

2. Sınav ücretini online olarak ödemesi (Aday kayıt ücreti KDV dahil 450 

TL’dir), 

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

sistemine yüklemesi, (Fotoğraflı öğrenci belgesi dışında belge kabul 

edilmeyecek ve fotoğraflı öğrenci belgesini sisteme yüklememiş adaylar, 

sınava kabul edilmeyecektir). 

4. Aday öğrencinin vesikalık fotoğrafının başvuru sistemine yüklemesi 

gerekmektedir.  

 

Not: Online başvuru tamamlandıktan sonra verilen bilgiler kontrol edilip 

öğrencinin nakil sınavına kabul onayı, üç iş günü içerisinde e-mail yoluyla 

gönderilecektir.   
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III- BAŞVURU ŞARTLARI: 

 

1. Öğrencinin öğrenimine ara vermeden devam etmiş olması, 

2. Daha önceki yıllarda sınıf tekrarı yapmamış olması, 

3. Okulumuz 6 veya 7. sınıfına nakil olmak isteyen aday öğrenciler hakkında 

ortaokul öğrenimi süresince hiçbir sınıf seviyesinde, okuduğu okul veya okullarda 

Öğrenci Davranışı Değerlendirme Kurulu’nca herhangi bir yaptırım kararı almamış 

olması,  

4. Yurtdışından gelen öğrencinin başvurduğu sınıf seviyesine ait "Denklik 

Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir. 

 

Yukarıda belirtilen şartlara uymayan aday öğrencilerin başvuruları kabul 

edilmeyecektir.   

 

IV-SINAV UYGULAMASI: 

1. Aday öğrencilerin en geç saat 09.00’da sınavın yapılacağı Özel Üsküdar SEV 

Ortaokulu Çamlıca Kampüsünde hazır bulunmaları gerekmektedir.  

2. Sınav günü 08.30-09.30 saatleri arasında okul görevlileri tarafından “Sınav 

Giriş Belgeleri”  öğrencilere teslim edilecektir. 

3. Aday öğrenciler sınav salonlarına saat 09.30’dan itibaren görevli öğretmenler 

eşliğinde çıkarılacaktır.    

4. Aday öğrenciler sınav yoklama listelerinde belirtilmiş olan sınıfta sınava 

gireceklerdir. 

5. Sınav başladıktan sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır.  

6. Sınav süresince veliler kendilerine duyurulacak alanlarda bekleyebilirler. Sınavı 

biten öğrenciler yine bu alanlarda velilere teslim edilecektir.   

7. Adaylar sınava girerken yanlarında: 

i. Nüfus cüzdanı, 

ii. En az iki adet yumuşak kurşun kalem,  

iii. Yumuşak leke bırakmayan silgi, 

iv. Kalemtıraş bulunduracaklardır. 

 

Sınav salonuna çanta, kağıt, elektronik cihaz (cep telefonu, i-watch vb.) kabul 

edilmeyecektir.  

V- SINAVLARIN KAPSAMI  

Sınavlar Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerini 

kapsayacaktır. Sınav kapsamı öğrencinin şu anda okuduğu sınıf seviyesinin MEB 

müfredatından Eylül-Nisan ayları arasındaki temel kavram ve kazanımlardan 

oluşacaktır. 

 



 

 

Sınavlar iki oturumda yapılacaktır. Birinci oturumda, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri 

ve Sosyal Bilgiler, ikinci oturumda İngilizce sınavı uygulanacaktır.  

1.Oturum sonrasında öğrencilere 10 dakikalık dinlenme süresi verilecektir. Tüm sorular 

çoktan seçmeli olacaktır. Her bir öğrenciye optik form dağıtılacaktır, optik formlar 

öğrencinin ismine özel olarak hazırlanmış olacaktır. Öğrenci sadece yanıtlarını 

işaretleyecektir. Öğrenciler yanıtlarını ders adlarının bulunduğu ilgili haneye 

kodlayacaklardır. 

 
 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Sınıf 
Seviyesi 
  

Dersin Adı Soru Sayısı Sınav Süresi Sınav Başlama ve Bitiş Saatleri  

6 ve 7. sınıf aday öğrencileri sınavı 

Türkçe 10 

60 dakika 
TMFS: 10.00 -11.00 
 
10 Dakika Ara 
 
İngilizce: 11.10-12.00 

Matematik 10 

Fen Bilimleri  10 

Sosyal Bilgiler 10 

İngilizce 40 50 dakika 

5. sınıf aday öğrencileri sınavı 

Türkçe 10 

40 dakika 
TMFS: 10.00 -10.40 
 
10 Dakika Ara 
 
İngilizce: 10.50-11.20 

Matematik 10 

Fen Bilimleri 5 

Sosyal Bilgiler 5 

İngilizce 20 30 dakika 

 

Sınav Soruları   
Sınavlarda dört seçenekli, çoktan seçmeli soru yer alacaktır. İngilizce sınav soruları kelime 
bilgisi, okuduğunu anlama, dinleme ve dil bilgisi konularını kapsamaktadır.  

Cevaplar Cevaplar optik kâğıttaki ilgili ders sütununa işaretlenecektir.  

Değerlendirme 

6 ve 7. sınıflar: (Türkçe dersleri doğru sayısı x 1.5 ) + (İngilizce dersi doğru sayısı x 1)  = 
Toplam puan  
Türkçe + Matematik + Fen Bilimleri + Sosyal Bilgiler = 60 Puan  
İngilizce = 40 Puan 
 
Değerlendirmelerde sadece doğru yanıt sayısı dikkate alınacaktır (Yanlış yanıtların sayısı 
doğru yanıtların sayısından çıkarılmayacaktır.).  

  

 
5.sınıflar: Doğru sayısı x 2 = Toplam puan   
Türkçe + Matematik + Fen Bilimleri + Sosyal Bilgiler = 60 Puan  
İngilizce = 40 Puan 
 
Değerlendirmelerde sadece doğru yanıt sayısı dikkate alınacaktır (Yanlış yanıtların sayısı 
doğru yanıtların sayısından çıkarılmayacaktır.).  



 

 

 

Öğrenci puanı hesaplanırken tüm derslerden elde edilen puanlar 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.    

 

VI- MALİ DESTEK BURSU BAŞVURULARI 
 
2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında “Mali Destek Bursu” hakkından yararlanmak 
isteyen adayların başvuruları 6-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında kabul edilecektir. 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 yardım alabilirsiniz. 

 
Burs görüşmeleri 13-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır. Burs görüşmelerine, linkten 
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 (2018 Ocak - 2019 

Mart son aldıkları maaş hepsi aylık bordro olacak şekilde) 

 Emeklilik durumu var ise emeklilik belgesi ve maaşın yatırıldığı bankadan 
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 (2018 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) 
 
VII-SINAV SONUÇLARININ İLANI 
 
Sınav sonuçları 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü açıklanacaktır. Öğrencinin sınav 
sonucunu http://sinav.sevuskudar.k12.tr/ adresinden aday öğrencinin TC Kimlik 
Numarasını girerek öğrenebilirsiniz.   
 
VIII-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.  
 

13 Mart – 5 Mayıs Nakil Sınavı başvuruları 

11 Mayıs Nakil sınavı 

6-10 Mayıs Mali Destek Bursu başvuruları 

13-17 Mayıs Mali Destek Bursu veli görüşmeleri 

20 Mayıs Nakil Sınav sonuçlarının ilanı, Mali Destek Bursu 
başvurularının sonuçlarının duyurulması 

21-24 Mayıs Asil liste kayıt dönemi 

27-31 Mayıs Yedek liste 1. Kayıt dönemi 

10-14 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.  

 

http://sinav.sevuskudar.k12.tr/

