
 

 

 NİÇEV ÖZEL FEN VE ANADOLU LİSELERİ 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA YÖNELİK 

ÖĞRENCİ KAYIT İŞLEMLERİ İLE DÜZEY BELİRLEME VE BURSLULUK SINAVI ŞARTNAMESİ 

“Düşünen, sorgulayan, araştıran bir gençlik için…” 

 

I. GİRİŞ  ve KAYIT 

a. NİÇEV Özel Liselerinin kontenjanı Fen Lisesinde 24, Anadolu Lisesinde ise 48 öğrencidir. 

b. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında NİÇEV Özel Fen ve Anadolu Liselerinin 9.sınıfında okumak isteyen 

diğer okulların 8. sınıf öğrencileri 06 Haziran 2021 günü yapılacak olan MEB Ortaöğretim Kurumlarına 

Giriş Merkezi Sınav Sonuçlarına göre belirlenecektir.  

c. ODTÜ GV Özel Niğde Ortaokulundan bu yıl mezun olacak 8.sınıf öğrencilerimizden NİÇEV Özel Anadolu 

Lisemizde okumak isteyenler, 2021-2022 ders yılı kayıtlarının başlayacağı tarihten itibaren 31 Mayıs 

2021 tarihine kadar doğrudan kayıt yaptırabileceklerdir.  

d. Yukarıda belirtilen süre içerisinde Anadolu Lisemize kayıt yaptırmamış olanlarla NİÇEV Özel Fen 

Lisemizde okumak isteyen öğrencilerimizin, 06 Haziran 2021 günü yapılacak LGS sonuçlarına göre 

Anadolu Lisemiz için Türkiye geneli ilk % 20’lik, Fen Lisemiz için ilk %6’lik dilimde yer almaları koşuluyla  

puan sırasına göre kontenjan elverdiğince kayıtları yapılacaktır.  

e. (c) ve (d) bentlerine göre liselerimize kayıt yaptıran öğrencilerin başarı burslarının değerlendirilmesi de 

LGS sonuçlarına göre yapılacaktır. Diğer bir ifade ile bu yıl kendi ortaokulumuzdan mezun olup 

Anadolu Lisemize doğrudan kayıt yaptıran öğrencilerimizden “Başarı Bursu” almak isteyen 

öğrencilerimizin de 06 Haziran 2021 tarihinde MEB tarafından yapılacak LGS’ye girmeleri ve başarılı 
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f. Kayıtlı bulundukları diğer okullardan liselerimizin 10,11. Sınıflarına nakil yoluyla gelecek öğrenciler, 9. 
sınıfa kayıt için kullandıkları MEB merkezi sınav puanına göre değerlendirileceklerdir. Bu puanların 
Türkiye geneli sıralamasında Fen Lisemiz için ilk %6’lık, Anadolu Lisemiz için ilk %20’lik dilim içerisinde 
olması ve öğrenci kabul sınavından başarı sağlaması ön koşuldur. Bu öğrencilerden ihtiyaç bursu talebi 
olanların 13 Mart 2021 tarihinde  yapılacak olan Düzey Belirleme ve Bursluluk Sınavına (DBS) 
girmeleri gerekmektedir. Liseler için bu sınav belirtilen günde saat 10.30’da lise binamızda 
yapılacaktır. DBS için başvurular 24 Şubat Çarşamba günü başlayacak ve 10 Mart Çarşamba günü saat 
17.00’da sona erecektir.  10, 11. sınıflarımıza nakil yoluyla gelecek olan öğrencilerin kayıtları Özel 
Okullar Yönetmeliğinin 51-13. maddesi gereğince birinci ve ikinci dönemin son üç haftaları hariç sınıf 
kontenjanları ile sınırlı olarak her zaman yapılabilmektedir. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
BURSLAR 
İhtiyaç Bursları : 

1. Okullarımızın kurucu şirketinin bağlı bulunduğu NİĞDE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI tarafından 

Okullarımızda okuyan ve yeni kayıt yaptıran öğrencilerden ihtiyaç sahibi olanlar Vakıf Bursundan       

(NİÇEV Bursu) yararlanabilirler. 

2. NİÇEV Bursundan yaralanmak isteyenler kayıt yenileme ve kayıt sırasında ilgili formu doldurmak 

suretiyle başvuruda bulunurlar.  

3. Öğrenciler yemek veya servis bursu için de başvuruda bulunabilirler ancak çok özel durumlar dışında 

eğitim bursu ile yemek veya servis bursları birlikte verilmez. 

4. Liselerimizin açılış yılında verilen dört yıllık burslardan doğan haklar saklıdır. Bu burslar dışındaki diğer 

burslar, aksi belirtilmedikçe, bir yıllıktır. Başvuru ve değerlendirme her yıl yeniden yapılır. 

5. İhtiyaç bursları NİÇEV’in bütçe imkânları ile sınırlıdır. 

NİÇEV Özel Fen ve Anadolu Liseleri, ODTÜ Geliştirme Vakfı (GV) Özel Niğde İlk ve Orta Okullarının 

devamıdır. Bu okullarla aynı yerleşkede bulunur ve aynı kurucuya aittir. Eğitim sistemi, müfredat, 

öğretmenin seçimi, eğitim ve denetimleri ilk ve ortaokullarımızda olduğu gibi ODTÜ GV’ye aittir. 



 

 

 

Başarı Bursları: 

1. ODTÜ GV Özel Niğde Ortaokulunun 8. Sınıfından “Okul Birincisi”, “Okul İkincisi” ve “Okul Üçüncüsü” 

olarak mezun olan öğrenciler NİÇEV Özel Fen ve Anadolu Liselerimizden hangisini tercih ederse o 

okulda dört yıl (başarısını sonraki yıllarda da devam ettirmesi koşuluyla) sırasıyla, %100-%80-%60 

eğitim burslu olarak okurlar. Bu öğrenciler sonraki yıllarda DBS’ye girip ilk 10 öğrenci arasında yer 

almaları gerekmektedir.  

2. Fen ve Anadolu Liselerimize yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden, 6 Haziran 2021’de yapılacak LGS’nin 

Türkiye geneli sıralamasında Fen Lisesi için ilk %5’lik dilime, Anadolu Lisesi için ilk %8’lik dilime girmiş 

olan; 

1. sıradaki öğrenciye %100 

2. sıradaki öğrenciye %90 

3. sıradaki öğrenciye %80 

4. sıradaki öğrenciye %70 

5. sıradaki öğrenciye %60  

NİÇEV bursu verilecektir. 

3. Başarı bursları sadece yıllık eğitim ücretine uygulanır ve bir yıl geçerlidir. Sonraki yıllarda öğrenciler 

Okullarımız tarafından her yıl yapılan Düzey Belirleme ve Bursluluk Sınavına (DBS) girecekler ve bu 

sınavdaki derecelerine göre her lise ve her sınıf düzeyinde aşağıdaki listedeki bursları 

kazanabileceklerdir. 

1.   sıradaki öğrenciye %100 

2.   sıradaki öğrenciye %90 

3.   sıradaki öğrenciye %80 

4.   sıradaki öğrenciye %70 

5.   sıradaki öğrenciye %60 

Bu puanın altında kalarak bursunu kaybetme seviyesine düşen öğrenciler için Okul Müdürü tarafından 

performans değerlendirme  formu doldurulur. 100 tam puan üzerinden öğrencinin aldığı performans 

puanının yarısı ile öğrencinin o yılki DBS’den aldığı toplam puanın 100 üzerinden hesaplanan değerinin 

yarısı toplanır. Bu işlem sonucunda çıkan puanın, başarı bursu taban puanının üzerinde olması halinde, 

öğrencinin bir önceki yılda kazanıp kullandığı burs  aynı rakamlarla devam eder. Öğrenci girdiği DBS’de 

kullanmakta olduğu burs oranına karşı gelen puandan daha yüksek puan alması halinde ise yeni hak 

ettiği burs oranından yararlandırılır.  

4. Liselerimizin 10. ve 11. sınıflarına bulundukları okullardan nakil yoluyla kayıt yaptırmak isteyenler ile 

halen liselerimize kayıtlı olup burslardan yararlanamayanlar ve bir yıllık bursluluk süresi sona erecek 

öğrenciler katılacaklardır.  

5. 2021-2022 ders yılı için DBS 14 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır. DBS sınavı ücretsizdir. 

6. DBS sınavında 9.sınıflarımız Türk Dili Edebiyatı dersinden 20, Matematik dersinden 20, Fen 

Bilimleri/Fizik-Kimya-Biyoloji dersinden 20, Sosyal Bilimler/Tarih-Coğrafya-Din Kült. dersinden 20 

soru,10.sınıflarımız Türk Dili Edebiyatı dersinden 20, Matematik dersinden 20, Fen Bilimleri/Fizik-

Kimya-Biyoloji dersinden 20, Sosyal Bilimler/Tarih-Coğrafya-Felsefe-Din Kült. dersinden 20, 11.sınıf 

sayısal sınıflarımız Matematik 30, Fizik 18, Kimya 16, Biyoloji 16 soru,11.sınıf eşit ağırlık Matematik 30, 

Türk Dili Edebiyatı 20, Tarih 15, Coğrafya 15 olmak üzere toplam 80 soru vardır. Sınav tek oturum 

olarak uygulanacak olup toplam süre 120 dakikadır. 

7. Sınavda Fen Lisesi 9.10.11. sınıf öğrencileri için üç , Anadolu Lisesi 9.10.11.sınıf öğrencileri için dört 

ayrı soru seti olmak üzere toplam yedi soru seti dağıtılacaktır. 

8. Sınav değerlendirilmesinde puanlar aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. Her testte öğrencilerin verdiği 

yanlış cevapların dörtte biri doğru cevap sayısından düşülerek o testin net sayısı hesaplanacaktır. Net 

sayılar aşağıdaki tablodaki katsayılarla çarpılıp toplandıktan sonra 350 üzerinden bir puan ortaya 

çıkacaktır. Tüm soruları doğru yanıtlayan öğrenci 350 tam puan alacaktır. 



 

 

 

İNDİRİMLER 

1. ODTÜ GV Özel Niğde Ortaokulu 8. sınıftan mezun olup liselerimizde okumaya hak kazanan 

öğrencilerin İlköğretim okullarımızda eğitim gördüğü her ders yılı için liselerimizin yıllık eğitim 

ücretinden  %1 (yüzde bir) indirim uygulanır. (Ör. 4 yaşında anasınıfından başlayıp 8. sınıftan mezun 

olan öğrenci 10 yıl x 0,01 = 0,10, eğitim ücretinden %10 indirim kazanır) (Halen devam eden 8. Sınıf 

öğrencilerimizin bu indirim ile ilgili kazanılmış hakları saklıdır.) 

2. Erken kayıt döneminde yapılan kayıtlara yıllık ücretlerin ve kayıt işlemlerinin ilan edildiği listede 

belirtilen indirimler uygulanır.  

3. Ücretlerin nakden ve peşinen ödenmesi durumunda, 2. maddede belirtilen ilandaki indirim uygulanır. 

4. Okullarımızda kardeşlerin eş zamanlı olarak okumaları halinde son kayıt olan kardeşten önceki yıllarda 

kayıt olup devam eden kardeşlere ilanda belirtilen şekilde ve oranlarda indirim uygulanır.  

5. Kayıt yapılırken ilan edilen ücretlere önce ödeme şekline bağlı indirim hariç diğer indirimler uygulanır, 

indirimler uygulanmış ücretlere devamında da burslar uygulanır. Ödenecek tutar kesinleştiğinde son 

olarak da varsa ödeme şekline bağlı indirim uygulanır.    

 Soru Sayısı Katsayı Ağırlıklı Puan 

9 (FEN) Öğrencileri için    

Türk Dili ve Edebiyatı 20 4 80 

Matematik 20 5 100 

Fizik, Kimya, Biyoloji 20 5 100 

Coğrafya, Tarih, Din Kültürü Ahlak Bilgisi 20 3,5 70 

DBS Toplam Puanı   350 

9 (ANADOLU) Öğrencileri için    

Türk Dili ve Edebiyatı 20 5 100 

Matematik 20 5 100 

Fizik, Kimya, Biyoloji 20 4 80 

Coğrafya, Tarih, Din Kültürü Ahlak Bilgisi 20 3,5 70 

DBS Toplam Puanı   350 

10 (FEN) Öğrencileri için    

Türk Dili ve Edebiyatı 20 4 80 

Matematik 20 5 100 

Fizik, Kimya, Biyoloji 20 5 100 

Coğrafya, Tarih, Felsefe, Din Kültürü Ahlak Bilgisi 20 3,5 70 

DBS Toplam Puanı   350 

10 (ANADOLU) Öğrencileri için    

Türk Dili ve Edebiyatı 20 5 100 

Matematik 20 5 100 

Fizik, Kimya, Biyoloji 20 4 80 

Coğrafya, Tarih, Felsefe, Din Kültürü Ahlak Bilgisi 20 3,5 70 

DBS Toplam Puanı   350 

11.sınıf (SAYISAL) Öğrencileri için    

Matematik 30 5 150 

Fizik 18 4 72 

Kimya 16 4 64 

Biyoloji 16 4 64 

DBS Toplam Puanı   350 

11.sınıf (Eşit Ağırlık) Öğrencileri için    

Matematik 30 5 150 

Türk Dili ve Edebiyatı 20 4 80 

Coğrafya(1) 15 4 60 

Tarih(1) 15 4 60 

DBS Toplam Puanı   350 



 

 

6. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 54. Maddesine göre yapılacak toplam indirim oranı ilan 

edilen yıllık eğitim ücretinin %50’sinden fazla olamamaktadır. Ayrıca Özel Okullarda Devlet Desteği 

Uygulaması Hakkındaki Kılavuzun 1. Maddesinin r ve s bentlerine göre;   ilan edilen yıllık ücretin %51’i 

ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmemektedir. İlan 

edilen ücretler üzerinden yapılan indirim sonucunda oluşan öğrenim ücreti, eğitim ve öğretim desteği 

tutarından az olamamaktadır. 

7. Sınavda salon başkanı ve gözetmen olarak okullarımız öğretmenleri görev alacaktır. 

8. Bursluluk sınavına girmesi ve burs kazanarak Okullarımıza kaydını yaptırması o öğrencinin ve velisinin 

bu şartnameyi okuduğu ve aynen kabul ettiği anlamındadır. 
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