DİLTAŞ BURSLULUK VE GİRİŞ SINAVI
2018
SINAV HAKKINDA
Diltaş Bursluluk ve Giriş Sınavı, hâlihazırda Diltaş Eğitim Kurumları öğrencisi
olmayan, eğitim-öğretim hayatına Diltaş farkıyla devam etmek isteyen aday
öğrencilerimiz için yapılan bir sınavdır.
Sınav sonucuna göre;
2018-2019 eğitim-öğretim yılında açılacak olan Diltaş 40. Yıl Kampüsü,
Meram Diltaş Kampüsü,
Selçuklu Diltaş Kampüsü ve
Diltaş Anadolu Lisesi Kampüsüne kontenjan dahilinde öğrenci alınıp belirli oranlarda
indirimler verilecektir.
SINAVA BAŞVURU KOŞULLARI
Diltaş Bursluluk ve Giriş Sınavına 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Milli
Eğitim Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel ilköğretim okullarında 4. sınıf düzeyinde ve
8. sınıf düzeyinde eğitim gören aday öğrencilerimiz katılabilecektir. Sınava katılım
için herhangi bir ücret alınmayacaktır.
SINAVA BAŞVURU SÜRECİ
Sınav başvuruları 21 Ocak 2018 Pazar günü ile 2 Mart 2018 Cuma günü
arasında yapılabilecektir. Aday öğrencilerimiz sınava online olarak www.diltas.
com adresindeki yönlendirmeler doğrultusunda başvurabilecektir. Ayrıca aday
öğrencilerimizin velileri Meram Diltaş İlköğretim Kurumu, Selçuklu Diltaş İlköğretim
Kurumu veya Diltaş Anadolu Lisesine şahsen müracaat ederek sınav başvurusunda
bulunabilecektir. Okullarımızdan yapılacak başvurularda aday öğrencimizin nüfus
cüzdanının aslı gerekmektedir. Sınava başvuruların son kayıt tarihinden önce
dolması durumunda, yeni başvuru alınamayacaktır.

SINAV TARİHİ, SAATİ, SÜRESİ ve YERİ
Diltaş Bursluluk ve Giriş Sınavı;
4. sınıf düzeyinde eğitim gören aday öğrencilerimiz için 3 Mart 2018 Cumartesi
günü tek oturumda gerçekleştirilecektir. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav
süresi 105 dakikadır. Aday öğrencilerimiz eğitim görmek istedikleri okullarımızdan
bağımsız olarak Meram Diltaş İlköğretim Kurumu, Selçuklu Diltaş İlköğretim Kurumu
veya Diltaş Anadolu Lisesi kampüslerimizden istediğinde sınava girebilecektir.
8. sınıf düzeyinde eğitim gören aday öğrencilerimiz için 4 Mart 2018 Pazar
günü tek oturumda gerçekleştirilecektir. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav
süresi 135 dakikadır. Aday öğrencilerimiz eğitim görmek istedikleri okullarımızdan
bağımsız olarak Meram Diltaş İlköğretim Kurumu, Selçuklu Diltaş İlköğretim Kurumu
veya Diltaş Anadolu Lisesi kampüslerimizden istediğinde sınava girebilecektir.
SINAVIN İÇERİĞİ
Diltaş Bursluluk ve Giriş Sınavında;
4. sınıf düzeyinde eğitim gören aday öğrencilerimize Türkçe dersinden 20,
Matematik dersinden 20, Fen Bilimleri dersinden 15, Sosyal Bilgiler dersinden 15
soru olmak üzere toplamda 70 soru yöneltilecektir. Soruların hepsi dört seçenekli
ve çoktan seçmeli olacaktır. 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir. Aday
öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığımızın kazanım takvimi doğrultusunda sene
başından şubat ayının sonuna kadarki tüm kazanımlardan sorumludur.
8. sınıf düzeyinde eğitim gören aday öğrencilerimize Türkçe dersinden
20, Matematik dersinden 20, Fen Bilimleri dersinden 20, T.C. İnkılâp Tarihi ve
Atatürkçülük dersinden 10, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinden 10 ve İngilizce
dersinden 10 soru olmak üzere toplamda 90 soru yöneltilecektir. Soruların hepsi

dört seçenekli ve çoktan seçmeli olacaktır. 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.
Aday öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığımızın kazanım takvimi doğrultusunda
sene başından şubat ayının sonuna kadarki tüm kazanımlardan sorumludur.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
Değerlendirme tüm sınıflar düzeyince 700 puan üzerinden yapılacaktır. Sınav
sonuçları 5 Mart 2018 Pazartesi günü www.diltas.com adresinden açıklanacaktır.
ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
Sınava online başvuru yapan aday öğrencilerimiz, adına düzenlenen sınav giriş
belgesinin çıktısını ve nüfus cüzdanını sınav günü yanında getirecektir. Herhangi bir
belgesini getirmeyen aday öğrencimiz sınava alınmayacaktır.
Sınava girecek aday öğrencilerimiz sınav başlama saatinden en geç 15 dakika
önce sınava gireceği okulda ve salonda hazır bulunacaktır.
Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması, cep telefonu, hesap makinası
gibi araçların sınav salonunda bulundurulması, optik formun salon görevlisine
teslim edilmemesi, herhangi bir yerden veya dökümandan kopya çekildiğinin sınav
gözetmeni tarafından tespit edilmesi durumlarında aday öğrencimizin sınavı
geçersiz sayılacaktır.
Aday öğrencilerimiz ve velilerimiz Diltaş Bursluluk ve Giriş Sınavıyla ilgili
her türlü soru ve talepleri için 444 6 335 numaralı kurumsal hattımızdan Okul
Müdürlüklerimizle iletişim kurabilecektir.
DİLTAŞ BURSLULUK VE GİRİŞ SINAVLARINA KATILACAK
TÜM ADAY ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ.
DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI

