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SINAV HAKKINDA

 Diltaş Bursluluk Sınavı, hâlihazırda Diltaş Eğitim Kurumları öğrencisi olma-
yan, eğitim-öğretim hayatına Diltaş farkıyla devam etmek isteyen aday öğrenci-
lerimiz için yapılan bir sınavdır.

 Sınav sonucuna göre;
Diltaş 40. Yıl Ortaokulu,
Meram Diltaş Ortaokulu ve
Selçuklu Diltaş Ortaokuluna kontenjan dahilinde öğrenci alınıp belirli oranlarda 
indirimler verilecektir.

SINAVA BAŞVURU KOŞULLARI

 Diltaş Bursluluk Sınavına 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Millî Eğitim Ba-
kanlığımıza bağlı resmî veya özel ilkokullarda 4. Sınıf düzeyinde eğitim gören aday 
öğrencilerimiz katılabilecektir. Sınava katılım için adaylardan herhangi bir ücret 
alınmayacaktır.

SINAVA BAŞVURU SÜRECİ

 Sınav başvuruları 15 Şubat 2021 Pazartesi günü ile 8 Mart 2021 Pazartesi 
günü arasında yapılabilecektir. Aday öğrencilerimiz sınava www.diltas.com veya 
diltasliol.k12net.com adresindeki yönlendirmeler doğrultusunda başvurabilecek-
tir. Sınava başvuruların son kayıt tarihinden önce dolması durumunda, yeni baş-
vuru alınamayacaktır.

SINAV TARİHİ, SAATİ, SÜRESİ VE YERİ

 Diltaş Bursluluk Sınavı 4. sınıf düzeyinde eğitim gören aday öğrencilerimiz 
için 10 Mart 2021 Çarşamba günü tek oturumda gerçekleştirilecektir. Sınav saat 
13.30’da başlayacaktır. Sınav süresi 120 dakikadır. Aday öğrencilerimiz eğitim 
görmek istedikleri okullarımızdan bağımsız olarak Diltaş 40. Yıl İlköğretim Okulu 
ve Anadolu Lisesi, Meram Diltaş Anadolu Lisesi, Meram Diltaş İlköğretim Okulu 
veya Selçuklu Diltaş İlköğretim Okulu kampüslerimizden istediğinde sınava gire-
bilecektir.
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SINAVIN İÇERİĞİ

 Diltaş Bursluluk Sınavında 4. sınıf düzeyinde eğitim gören aday öğrencile-
rimize 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 Millî Eğitim Bakanlığımızın kazanım tak-
vimi doğrultusunda 2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci dönem konularından 
sorumlu olacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

 Değerlendirme 500 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav sonuçları 24 
Mart 2021 Çarşamba günü www.diltas.com adresinden açıklanacaktır.

İNDİRİMLER HAKKINDA 

 Diltaş Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre uygulanacak indirimler Diltaş Eği-
tim Kurumları Yönetim Kurulunca belirlenecek olup aday öğrencimizin aldığı pu-
ana göre %100 ile %25 arasında değişecektir. Belirlenen indirimlere göre kayıt 
takvimi içerisinde kaydını kesinleştirmeyen aday öğrencimizin indirim hakkı kay-
bolacaktır. 
 İndirimler sadece eğitim-öğretim ücretini kapsayacaktır. İndirim hakkı bir 
eğitim-öğretim yılı boyunca geçerli olacaktır.

COVID-19 SALGINI TEDBİRLERİ HAKKINDA

 Covid 19 salgını sebebiyle Diltaş Bursluluk Sınavı için özel tedbirler alınmış-
tır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır: 
 a. Diltaş Eğitim Kurumlarına ait tüm yerleşkeler “Okulum Temiz” belgesine 
sahiptir. Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve Salgın Yönetimi ve 
Çalışma Rehberinde yer alan “Covid 19 Kapsamında Kurum ve Kuruluşlar Tara-
fından Ölçme / Değerlendirme Amaçlı Yapılan Yazılı Sınavlarda (Ulusal Sınavlar 
Hariç) Alınması Gereken Önlemler” bölümündeki tüm esaslar uygulanacaktır. 
 b. Sınav sabahı yerleşkelerdeki bütün alanlar dezenfekte edilecektir.
 c. Sınava girecek aday öğrencilerin sınav öncesi HES Kodu alması zorun-
lu olup sınav günü yapılan sorguda sağlık durumu “Riskli” görünen hiçbir aday 
yerleşkelerimize ve sınava alınmayacaktır. Bu adaylar için sonradan sınav hakkı 
tanınmayacaktır.
 d. Yerleşkelere sınava girecek aday öğrenci ve sınavın uygulanmasında gö-
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revli olan Diltaş Eğitim Kurumları personeli hariç hiç kimse alınmayacaktır. Aday 
öğrencilerin yakınları sınav başlamadan yerleşke giriş kapılarında öğrencileri gö-
revlilere teslim edecek, sınav bitiminde yerleşke giriş kapılarından öğrencileri ala-
bilecektir.
 e. Aday öğrencilerin her birine sınav başlamadan önce 3 katlı cerrahi maske 
ve el dezenfektanı verilecektir.
 f. Sınav tamamen doğal havalandırması ve pencereleri olan dersliklerde uy-
gulanacaktır. Ayrıca sınav esnasında her 15 dakikada bir sınav uygulanan derslik-
ler havalandırılacaktır.
 g. Sınavda tüm öğrenciler sıralarda tek kişi oturacak, sıralar arasında en az 
1’er metre mesafe olacak ve bir derslikte en fazla 12 öğrenci sınava girebilecektir. 
Yerleşke kontenjanları buna göre ayarlanacaktır.
 h. Yerleşke içinde bulunan tüm kişilerin sınav süresince maske takması zo-
runludur.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

 Sınava online başvuru yapan aday öğrencilerimiz, adına düzenlenen sınav 
giriş belgesinin çıktısını ve nüfus cüzdanını sınav günü yanında getirecektir. Her-
hangi bir belgesini getirmeyen aday öğrencimiz sınava alınmayacaktır.

 Sınava girecek aday öğrencilerimiz sınav başlama saatinden en geç 15 da-
kika önce sınava gireceği okulda hazır bulunacaktır.

 Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması, cep telefonu, hesap maki-
nası gibi araçların sınav salonunda bulundurulması, optik formun salon görevli-
sine teslim edilmemesi, herhangi bir yerden veya dökümandan kopya çekildiğinin 
sınav gözetmeni tarafından tespit edilmesi durumlarında aday öğrencimizin sı-
navı geçersiz sayılacaktır.

 Aday öğrencilerimiz ve velilerimiz Diltaş Bursluluk Sınavıyla ilgili her türlü 
soru ve talepleri için 444 6 335 numaralı kurumsal hattımızdan Okul Müdürlükle-
rimizle iletişim kurabilecektir.

DİLTAŞ BURSLULUK SINAVLARINA KATILACAK TÜM ADAY 
ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ.
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