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           GKV Özel İlkokulu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 4. sınıftan GKV Özel 

Ortaokuluna Giriş Sınavı, diğer okullarda öğrenim görmekte olan 4. sınıf 

öğrencileri için 07.03.2021 tarihinde yapılacaktır.  

GKV Özel Ortaokuluna Giriş Sınavı ile ilgili bilgiler aşağıda verilen 

yönergede yer almaktadır. 
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GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL ORTAOKULUNA  

GİRİŞ SINAVI 

SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ 

1.   GKV Özel Ortaokuluna Giriş Sınavı, 7 Mart 2021 Pazar günü saat 11.00’de diğer 

okullarda öğrenim görmekte olan 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecektir. 

2.   Sınav tek oturum olup saat 11.00’de başlayarak 12.45’te sonlandırılacaktır. 

3.   Sınavda toplam soru sayısı 70 (yetmiş) olup sınav süresi 105 dakika olarak belirlenmiştir. 

4.   GKV Özel Ortaokuluna Giriş Sınavı soru dağılımı aşağıda verilmiştir. 

DERSLER SORU SAYISI 

Türkçe 15 

Matematik 15 

Fen Bilimleri 15 

Sosyal Bilgiler 10 

İngilizce 10 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 

 

5.  Sınavda oturma planı GKV Özel Ortaokulu birimi tarafından maske, mesafe, hijyen kuralları 

göz önüne alınarak düzenlenecektir. 

6. Salon başkanı ve gözetmen ataması yapılırken görevlendirilecek öğretmenlerde 4. sınıfta 

çocuğunun olmaması ya da öğrenciyle herhangi bir akrabalık derecesinin bulunmaması 

kriterleri göz önüne alınacaktır. 

7. GKV Özel Ortaokuluna Giriş Sınavına girecek olan öğrenciler kimlik kontrolleri ve salonlara 

yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için saat 10.00 itibariyle sınav giriş belgeleriyle birlikte 

alınmaya başlanacak olup öğrencilerimizin en geç 10.30’da okulumuzda hazır bulunmaları 

gerekmektedir.  
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8. Öğrenciler okula alınırken güvenlikte HES kodu sorgulaması yapılacak olup 

öğrencilerimizin HES kodunu yanlarında getirmeleri gerekmektedir. 

9.    Sınava girecek olan öğrenciler yanlarında koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş, 

leke bırakmayan yumuşak silgi ve su bulunduracaktır. 

10. GKV Özel Ortaokuluna Giriş Sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürecektir.  

12. GKV Özel Ortaokuluna Giriş Sınavına öğrencisini getiren veliler içeri alınmayacaktır. 

13. GKV Özel Ortaokuluna Giriş Sınavına başvuru yapan 4. sınıf öğrencilerinin sınav giriş 

belgesini 4 Mart 2021 tarihine kadar GKV Özel Ortaokulu Müdürlüğünden alması 

gerekmektedir. 

14. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan kararlar doğrultusunda sınav tarihlerinde değişikler 

olabilecektir. 

SINAV SONRASI YAPILACAKLAR 

1.  Öğrenciler, cevap kâğıdı ve soru kitapçığını salon görevlilerine teslim edecektir.  

2.  Görevli öğretmenler, sınav evrakını toplayacak, sınav güvenlik poşetine koyup kapattıktan 

sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna teslim edecektir. Bina sınav 

komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik poşetlerini dönüş sınav evrak kutularına koyarak 

kuryelere tutanakla teslim edecektir. Talep edilmesi durumunda, soru kitapçıkları veli veya 

öğrenciye verilebilecektir. 

3.  Optik okuma işlemi soruyu hazırlayan kurum tarafından yapılacaktır. 

4. GKV Özel Ortaokuluna Giriş Sınav sonuçları, ilgili yayınevi tarafından Ölçme ve 

Değerlendirme birimine bildirilecek ve kurumumuz tarafından velilere bilgilendirme 

yapılacaktır. 

5.  GKV Özel Ortaokuluna Giriş Sınavı sonucuna göre puanın eşit olması durumunda Türkçe, 

matematik ve fen bilimleri sorularının net ortalamaları bazı alınacak ve en yüksek ortalamaya 

sahip olan öğrenci sıralamada öne geçecektir. Ortalamalarda eşit olması durumunda yaşı küçük 

olan öğrenci bursluluğu hak kazanacaktır.  

 

SINAVA GİRECEK OLAN TÜM ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

GKV ÖZEL ORTAOKULU 


