
          

 
ÖZEL ADANA ANADOLU LİSESİ ve FEN LİSESİ BURSLULUK SINAVI 

 
 

Sınav Tarihi 18 Şubat 2023 Cumartesi Başlangıç: 09:30  Bitiş: 12:20 
Sınav Yeri Adana Koleji Eğitim ve Öğretim Birimleri  
Sonuçların Açıklanacağı Tarih 27 Şubat 2023, Pazartesi günü 09:00’dan itibaren web sitemizden 

yayınlanacaktır. 
Sınav Başvuru Şekli İnternet üzerinden online 
Sınava Katılacak Sınıflar 8. Sınıflar  
Katılım Şartı ve Şekli Sınava kayıt belgesi ile birlikte fotoğraflı nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı 

fotoğraflı değilse onaylı fotoğraflı öğrenci kimliği ya da öğrenim görmekte 
olduğu okuldan onaylı fotoğraflı öğrenci belgesi getirilecektir. 

Burs Verme Şartları ve 
Miktarı 

% İNDİRİM ANADOLU LİSESİ 
ÖĞRENCİ KONTENJANI 

FEN LİSESİ 
ÖĞRENCİ KONTENJANI 

100 1 1 
90 1 1 
80 2 2 
70 2 2 
60 6 6 
50 6 6 
40 6 6 
30 6 6 

Burs Süresi Öğrenciye verilen burs, okulumuzdan mezun oluncaya kadar geçerlidir.  

Burs Verilecek Öğrenci Sayısı Anadolu Lisesi 30 Öğrenci, Fen Lisesi 30 Öğrenci 

Burs Kesilme Şartları 1. Yılsonu ağırlıklı puan ortalamasının 80 puanın altına düşmesi durumunda, 
verilen bursun   
% 50 si bir dönem için kesilir. Birinci dönem sonunda, ağırlıklı puan 
ortalaması 80 puan ve üzerine çıktığında ilk verilen burs oranı devam eder.  

2. MEB ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin ödül ve disipline ilişkin 
hükümlerine göre, davranış puanı 20 ve daha fazla indirilen öğrencinin 
bursunun %50 si kesilir. Ancak, aynı yönetmeliğin 171. Maddesinin (2) 
numaralı fıkrasına göre, davranış puanı iade edilen öğrenci bir sonraki 
dönemde ilk verilen burs oranıyla öğrenimine devam eder.  



          

Diğer Hususlar Sınav Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2023 saat 09:00 ile 10 Şubat 2023 saat 17:00 
arasındadır. 
 
İnternet Üzerinden sınav kayıt: 24 saat 
 
Bursluluk sınavına katılacak öğrenci sayısı 840 ile sınırlıdır. Yukarıda bertilen 
tarihler arasında sınava başvuru kontenjanı dolduğunda, online sınava başvuru 
kaydı, sistem tarafından kabul edilmeyecektir. 
 
 
Bursluluk hakkı kazanan öğrenci velilerinin bizzat okula gelerek kayıt yapmaları 
gerekmektedir. Telefonla kayıt ya da randevu kabul edilmemektedir. 
 
Öğrencinin sınav puanı aralığına göre açıklanan burslar, sınırlı sayıdadır. Okul 
tarafından öğrenciye burs verilmesi ve öğrencinin kaydı, başvuru önceliğine 
göre belirlenecek ve yapılacaktır. Eş zamanlı başvurularda okul puan 
ortalaması, doğum tarihi, cinsiyet (kız öğrencilere öncelik verilecektir) göz 
önünde bulundurulacaktır. Her bir koşulun aynı olması halinde ilgili velilerin 
katılımıyla kura çekilecektir. 
 
Okul tarafından verilecek olan burslar 17 Mart 2023 saat 17:00  tarihine kadar 
geçerli olup bu tarih aralığına kadar aday kayıtlar yapılacaktır. Ayrıca 17 Mart 
2023 tarihten sonra bursluluk hakkından yaranılamayacaktır. Yapılan 
başvurular da geçersiz sayılacaktır.  
 

  
 
                                                                                                         
 
 


