
DOĞAN KOLEJİ 

KABUL SINAVI ŞARTLARI 

ORTAOKUL 
Sınav tarihi 

4. sınıflar 5. sınıflar 6. sınıflar 7. sınıflar 

12 Şubat 2023 

Saat: 10:30 

12 Şubat 2023 

Saat: 13:30 

12 Şubat 2023 

Saat: 13:30 

12 Şubat 2023 

Saat: 10:30 

ORTAOKUL 
Sonuçların 
açıklanacağı 
tarih 

4. sınıflar 5. sınıflar 6. sınıflar 7. sınıflar 

23 Şubat 2023 23 Şubat 2023 23 Şubat 2023 23 Şubat 2023 

LİSE 
Sınav tarihi 

8. sınıflar 9. sınıflar 10. sınıflar 11. sınıflar 

26 Şubat 2023 

Saat: 10:30 

26 Şubat 2023 

Saat: 13:30 

26 Şubat 2023 

Saat: 13:30 

26 Şubat 2023 

Saat: 10:30 

LİSE 
Sonuçların 
açıklanacağı 
tarih 

8. sınıflar 9. sınıflar 10. sınıflar 11. sınıflar 

08 Mart 2023 08 Mart 2023 08 Mart 2023 08 Mart 2023 

Sonuçların 
açıklanacağı 
yer 

Katılımcılara bireysel olarak iletilecektir. 

 
Katılım 
şartları 

 

 Sınava başvuru yapmak. 

 Sınav sırasında kimlik belgesi ibraz etmek. 

 2022-2023 Öğretim yılında İstanbul ili genelinde bulunan resmi ve özel  

ilkokul 4, ortaokul 5-6-7-8. , Lise 9.10.11. sınıflara devam  eden öğrenciler  

katılacaktır.  

 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Özel Doğan Koleji İlkokulu, Ortaokulu ve 

Lisesinde öğrenim gören öğrenciler bu sınava katılamazlar. 

 Sınava katılım ücretsizdir. 

 



 ORTAOKUL LİSE 

Sınav 
şartları ve 
şekli 

 Sınav süresi 100 dakikadır. 

 Sınav dört seçenekli çoktan 

seçmeli sorulardan oluşur. 

 Sınav 80 sorudan oluşur.  

 Sınav soruları sınava girilen sınıf 

seviyesinin 2022-2023 öğretim 

yılı 1.dönem sonuna kadar 

işlenen MEB müfredat konularını 

kapsar. 

 Sınav bitiminde sınav kitapçıkları 

öğrenciye verilmeyip okulda 

saklanacaktır.  

 Sınav esnasında elektronik eşya 

veya yardımcı araç kullanımına 

izin verilmeyecektir.  

 

 Sınav süresi 120 dakikadır 

 Sınav 100 sorudan oluşur.  

 Sınav soruları sınava girilen sınıf 

seviyesinin 2022-2023 öğretim yılı 

1.dönem sonuna kadar işlenen MEB 

müfredat konularını kapsar. 

 Sınav bitiminde sınav kitapçıkları 

öğrenciye verilmeyip okulda 

saklanacaktır.  

 Sınav çoktan seçmeli sorulardan 

oluşur. 8.Sınıf sınav sorularında 3 yanlış 

1 doğruyu, diğer seviyelerde 4 yanlış 1 

doğruyu götürür. 

 Sınavda cep telefonu, hesap 

makinası, akıllı saat vb. araç gereç 

kullanımına izin verilmeyecektir. 

 

ORTAOKUL 
 

 
Burs verme 
şartları ve 
miktarı 

 
 

 

Burs Yüzdesi Alınması Gereken Puan 

%100 495-500 

%90 490-494 

%80 480-489 

%75 470-479 

%50 450-469 

%25 400-449 

 Burs yüzdesinin puan aralığı yukarıdaki gibidir. 

 4.5.6.7.sınıflarda sırayla Matematik net sayısı, Fen Bilimleri net sayısı, 

Türkçe net sayısı, Sosyal Bilgiler net sayısı üstünlüğüne göre değerlendirme 

yapılır.  

 Eşitlik bozulmadığı takdirde doğum tarihine göre yaşı  küçük olan öncelik 

alır. 

 Bursluluk sadece eğitim ve öğretim ücretini  kapsar (yemek, kıyafet, servis, 

kırtasiye  giderlerini kapsamaz). 

 İlan olunan burslar, ilgili okula kayıtlı olduğu sürece geçerlidir. 

 Sınav 500 puan üzerinden değerlendirilir.  



LİSE 
 
Burs verme 
şartları ve 
miktarı  

Burs Yüzdesi Alınması Gereken Puan 

%100 495-500 

%90 490-494 

%80 480-489 

%75 470-479 

%50 440-469 

%25 390-439 

 Burs yüzdesinin puan aralığı yukarıdaki gibidir. 

 8.sınıflarda sırayla Matematik net sayısı, Fen Bilimleri net sayısı, Türkçe 

net sayısı TC İnk.Tar.ve Atatürkçülük net sayısı üstünlüğüne göre 

değerlendirme yapılır. Eşitlik bozulmadığı takdirde doğum tarihine göre yaşı 

küçük olan öncelik alır.  

 9.10.11.sınıflarda puan eşitliği durumunda sırasıyla Matematik net sayısı, 

Türk Dili ve Edebiyatı net sayısı üstünlüğüne göre değerlendirme yapılır. Eşitlik 

bozulmadığı takdirde doğum tarihine göre yaşı küçük olan öncelik alır.  

 Bursluluk sadece eğitim ve öğretim ücretini kapsar (yemek, kıyafet, servis, 

kırtasiye giderlerini kapsamaz) 

 İlan olunan burslar, ilgili okula kayıtlı olduğu sürece geçerlidir. 

 Sınav 500 puan üzerinden değerlendirilir. 

 

Burs süresi 

 Öğretim bursunun kesilmesini gerektiren nedenler oluşmadığı sürece, 

burs uygulaması okulun öğretim süresince devam eder. 

 Öğretim bursu almaya hak kazanan öğrenci, öğretim bursu hakkı kazandığı 

okula kesin kayıt yaptırdığı zaman bu haktan yararlanır. 

 Herhangi bir nedenle okuldan ayrılan burslu öğrenciden geriye dönük 

ücret talep edilemez. 

Bursun 
kesilme 
şartları 

 Sınıf tekrarına kalan öğrencinin bursu kesilir. 

 Kınama veya üzeri disiplin cezası alan öğrencilerin bursu kesilir. 

 


