
ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL NİĞDE ORTAOKULU 
2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA YÖNELİK 

DÜZEY BELİRLEME VE BURSLULUK SINAVI ESASLARI VE ŞARTNAMESİ 

“Her şey çocuklar için…” 

 

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde Ortaokulu 2023-2024 eğitim öğretim yılında okuyacak öğrencilere 
uygulanacak olan Düzey Belirleme ve Bursluluk Sınavı (DBS) 15 Ocak 2023 tarihinde yapılacaktır.  

• 2022-2023 eğitim öğretim yılında 4.sınıfta okuyan öğrenciler sınava 15 Ocak 2023 Pazar günü saat 
10.30’da ;  

• 2022-2023 eğitim öğretim yılında 5.6. ve 7. sınıfta okuyan öğrenciler sınava 15 Ocak 2023 Pazar günü saat 
14.30’da; 
 
Bu sınavın sonucuna göre; 
 

1. 2023-2024 eğitim öğretim yılında 5-6-7-8. sınıflarda okuyacak öğrenciler için her sınıf düzeyinde Tablo 
1’deki oranlarda ilk 10 öğrenciye burs verilecektir.  
 

Tablo 1. Sınavdaki Başarı Sırasına Göre Burs Oranları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Öğrenci 

Sınav 
Derecesi 

Burs 
Oranı 

1. % 100 
2. % 80 
3. % 70 
4. % 50 
5. % 40 

6-10. % 20 

2. 2023-2024 ders yılında yeni kayıtlar sınıf kontenjanları ile sınırlı olacaktır. Kontenjan dahilinde yeni kayıt 
hakkı kazanmış öğrencilerin sınavdan kazandıkları bursları varsa bundan yararlanacaklardır. Erken kayıt 
indirimi sadece ilan edilecek erken kayıt döneminde yapılacak kayıtlara uygulanacaktır.   

3. Düzey Belirleme ve Bursluluk Sınavı (DBS) 9., 10. ve 11.maddelerde açıklandığı şekilde ve 350 puan 
üzerinden yapılacaktır.  

4. 2022-2023 öğretim yılında verilen bursların süresi dolmuş olup, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında 
verilecek tüm başarı bursları da bir yıllık olacaktır. Başarı bursları her yıl yapılacak DBS sonucuna göre 
yenilenecektir. 

5. Birden fazla burs veya indirim hakkı kazanılması durumunda, öğrencinin lehine olan en yüksek orandaki 
burs/indirim uygulanacak ve birden fazla indirim uygulanmayacaktır. (Örneğin, %20 başarı bursu, %30 
kardeş indirimi hak eden öğrenciye %30 indirim uygulanacaktır.)  

6. Sınav sonucuna göre başarı bursu kapsamındaki indirimler, ilgili eğitim-öğretim yılı için ilan edilmiş olan 
ücretlerden sadece eğitim ücretine uygulanacaktır.  

7. Sınava okullarımızın 4,5,6,7. sınıflarında okuyan tüm öğrencilerin girmesi zorunludur. İkinci bir Düzey 
Belirleme Sınavı yapılmayacaktır. Bu sınava girmeyen öğrenciler burs başvuru hakkını kaybedecektir.  

8. Diğer okulların 4,5,6,7. sınıflarında okuyan ve 2023-2024 ders yılından itibaren okulumuzda burslu olarak 
eğitim-öğretim görmek isteyen öğrencilerin de bu sınava girmeleri zorunludur.  



9. Sınavlarda Türkçe dersinden 20, Matematik dersinden 20, Fen Bilimleri dersinden 20, Sosyal Bilgiler 
dersinden 20 olmak üzere toplam 80 soru vardır. Sınav tek oturum olarak uygulanacak olup, toplam süre 
100 dakikadır. 

10. Sınav değerlendirilmesinde puanlar aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. Her testte öğrencilerin verdiği yanlış 
cevapların üçte biri doğru cevap sayısından düşülerek o testin net sayısı hesaplanacaktır. Net sayılar Tablo 
3’deki katsayılarla çarpılıp toplandıktan sonra 350 üzerinden bir puan ortaya çıkacaktır. Tüm soruları doğru 
yanıtlayan öğrenci 350 tam puan alacaktır. 

 

                                                        Tablo 2. Testler, Sorular ve Katsayılar 

 

 

 

 

 

 

 

11. Birden fazla öğrencinin aynı başarı derecesi alması halinde bu öğrencilerin her biri kazandıkları başarı 
derecesinin karşılığı olan burs oranından yararlanırlar.  

12. Başarı bursuna hak kazanan öğrencilerin sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 10(on) gün içerisinde 
kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Bu tarihe kadar kaydını yaptırmayan öğrenci başarı bursu hakkını 
kaybeder. 

13. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 54. Maddesine göre yapılacak toplam indirim oranı ilan 
edilen yıllık eğitim ücretinin %50’sinden fazla olamamaktadır.  

14. Sınavda salon başkanı ve gözetmen olarak okullarımız öğretmenleri görev alacaktır. 
15. Bursluluk sınavına girmesi ve burs kazanarak Okullarımıza kaydını yaptırması o öğrencinin ve velisinin bu 

şartnameyi okuduğu ve aynen kabul ettiği anlamındadır.  
 

 
       14/12/2022  
 
 
 

      

 Soru 
Sayısı 

Katsayı Ağırlıklı 
Puan 

4,5,6, ve 7.sınıf Öğrencileri için    
Türkçe 20 4,50 90 
Matematik 20 4,85 97 
Fen Bilimleri 20 4,50 90 
Sosyal Bilgiler 20 3,65 73 
DBS Puanı   350 


