
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2019 – 2020 ÖĞRETİM YILI 
4, 5, 6, 7, 8 ve 9. SINIFLAR 

              

ANABİLİM GİRİŞ SINAVI 
BAŞVURU KILAVUZU                   

www.anabilim.k12.tr 

http://www.bilfen.com/


SINAV BAŞVURU TARİHİ             : 24 ARALIK 2018 – 22 ŞUBAT 2019 

 
SINAV TARİHİ              : 24 ŞUBAT 2019 PAZAR 

 
Sınavlarımız Ümraniye ve Sancaktepe Kampüslerinde gerçekleştirilecektir.  

ÜMRANİYE KAMPÜSÜ SINAV PROGRAMI  

SINIF 
SINAV 

BAŞLANGIÇ SAATİ 
SINAV BİTİŞ SAATİ 

ÖĞRENCİNİN VELİYE 
TESLİM SAATİ 

3’ten 4.sınıfa 10.00 11.10 11.20 
4’ten 5.sınıfa 10.00 11.40 11.50 
5’ten 6.sınıfa 10.00 11.40 11.50 
6’dan 7.sınıfa 10.00 11.40 11.50 
7’den 8.sınıfa 10.00 11.40 11.50 
8’dan 9.sınıfa 10.00 11.40 11.50 

9’den 10.sınıfa 10.00 11.40 11.50 
 

 
SANCAKTEPE KAMPÜSÜ SINAV PROGRAMI 

SINIF 
SINAV 

BAŞLANGIÇ SAATİ 
SINAV BİTİŞ SAATİ 

ÖĞRENCİNİN VELİYE 
TESLİM  SAATİ 

3’ten 4.sınıfa 12.30 13.40 13.50 
4’ten 5.sınıfa 12.30 14.10 14.20 
5’ten 6.sınıfa 12.30 14.10 14.20 
6’dan 7.sınıfa 12.30 14.10 14.20 
7’den 8.sınıfa 12.30 14.10 14.20 

SINAV MERKEZİ İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 
ANABİLİM ÜMRANİYE KAMPÜS                                            
Şenol Güneş Bulvarı  İkbal  Cad. Kahraman Sok. No:1 Çamlık- Ümraniye / İSTANBUL 
Tel: (216) 415 00 00  (pbx) 
Faks: (216) 526 34 68                    
e-mail: anabilim@anabilim.k12.tr 

ANABİLİM ÇEKMEKÖY-SANCAKTEPE KAMPÜS 
Meclis Mahallesi Atatürk  Cad. Manyas Sokak No:5   Sancaktepe / İSTANBUL 
Tel:(216) 415 00 00 (pbx) 
Fax: (216) 526 34 68 
e-mail: anabilim@anabilim.k12.tr 

Sınav başvuruları öğrencilerimizin sınava girecekleri okula şahsen müracaat edilerek yapılacaktır. Öğrenciler 

sınava üzerinde TC kimlik numaralarının yazılı olduğu kimlik (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) ile sınava 

katılabilecektir, kimliği olmayan öğrenci sınava alınmayacaktır. 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 51/2. maddesine ve (Milli Eğitim Bakanlığı 
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün, 17 Şubat 2012 tarih ve 1565 sayılı Onayı.)  dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

 
(Anabilim Giriş Sınavı’na başvurmuş olan öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta 
belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.) 

 
 
 



1. GENEL BİLGİLER 

 
2019-2020 Öğretim Yılı için Anabilim Eğitim Kurumlarının 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflarına alınacak öğrencilerin 
sınavı, Anabilim Eğitim Kurumları tarafından oluşturulan sınav komisyonu tarafından yapılır. 
 
 

 Anabilim Giriş Sınavları 24 Şubat 2019 Pazar günü ÜMRANİYE kampüsünde saat 10.00’da, 
Sancaktepe kampüsünde saat 12.30’da yapılacaktır. 

 Öğrencilerimizin sınavda oldukları sırada velilerimiz için konferans salonlarımızda okul tanıtımı 
yapılacaktır. 

 Adaylar okumak istedikleri okullara başvurur ve orada sınava girerler. 
 Bu kılavuz sadece 2019 - 2020 Öğretim yılında Anabilim Eğitim Kurumlarında öğrenim görecek 

öğrencileri seçme usul ve esaslarını kapsar. 
 Anabilim Giriş Sınavı’na başvuran öğrenciler bu kılavuzda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar. 

 
 
2. BAŞVURU ŞARTLARI 
 

 Anabilim Giriş Sınavına, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Resmi ve Özel İlköğretim okullarının 
öğrencileri başvurabilirler. 

 2018-2019 Öğretim Yılında 
3. sınıfta okuyanlar 4. sınıfa 
4. sınıfta okuyanlar 5. sınıfa 
5. sınıfta okuyanlar 6. sınıfa 
6. sınıfta okuyanlar 7. sınıfa 
7. sınıfta okuyanlar 8. sınıfa  
8. sınıfta okuyanlar 9. sınıfa  
9. sınıfta okuyanlar 10. sınıfa  

           başvuruda bulunacaklardır 
 

 2018-2019 Öğretim yılında yurtdışında öğrenim gören öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 
alacakları Denklik Belgesinde belirlenen sınıfa başvuruda bulunacaklardır. 

 

 
3. SINAV BAŞVURU ÜCRETİ 

 Sınav başvuru ücreti başvuru sırasında verilir. 
 Son başvuru tarihine kadar sınava girmekten vazgeçilmesi durumunda sınav ücreti iade edilir. 
 Sınava girip başarısız olanlar,  kayıt hakkı elde edip kayıt yaptırmayanlar veya kaydını yaptıranlar ile 

kaydını geri alanlar dâhil olmak üzere hiçbir şekilde sınav ücreti iade edilmez. 

 
4. BAŞVURU İŞLEMLERİ 

 
 Sınava başvurular öğrencinin okumak istediği okula bizzat yapılır. 
 Başvuru sırasında öğrencinin  T.C.  Kimlik  Numaralı  nüfus  cüzdanı ve fotokopisi,  sınav giriş ücreti 90 

TL ibraz edilir. 
 
 
 

5. SINAV UYGULAMASI 

 
 24 Şubat  Pazar  günü  sınav saatinden yarım saat önce tüm  adaylar TC kimlik numaralarını içeren 

kimlikleriyle (nüfus cüzdanı, pasaport) “Sınav Sorumlusu ve Sınav Gözetmeni” öğretmenler 
tarafından alınıp sınav salonlarına götürülürler. Kimlik belgesi yanında olmayanlar sınava alınmazlar. 

 Adaylar sınav salonunda kendilerine tahsis edilen sırada otururlar. 
 Sınav Sorumlusu ve gözetmen öğretmenler tarafından sınav kuralları açıklanır, öğrenciler 

bilgilendirilir. 



 İlgili Müdür Yardımcısından kapalı zarf içerisinde getirilen sınav soru kitapçığı ve optik cevap 
formları öğrencilere dağıtılır. Soru kitapçığı veya optik cevap formda herhangi bir hata varsa sınav 
sorumlusu tarafından ilgili Müdür Yardımcısına iletilir ve boş optik cevap formu adaya verilir. Soru 
kitapçık hatası veya yıpranmışlığı söz konusu ise yedek soru kitapçığı verilir. 

 Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde sınava gelen adaylar sınava alınır, sonrasında gelen 
adaylar sınava kabul edilmez.  

 Sınav süresince zorunlu haller dışında sınav salonundan çıkılmaz. Hiçbir aday sınav süresi sona 
ermeden dışarı çıkarılmaz. 

 Gerektiğinde soruların çözüm yollarına bakılacağından adaylar matematiksel işlemlerin tümünü soru 
kitapçığının boşluklarına çözülmesi gerekmektedir, ayrı bir kâğıt kullanılmasına izin verilmez.  

 Veliler sınav bitiminde adayları öğrencinin girmiş olduğu sınav salonundan teslim alırlar.  
 Optik cevap formu üzerindeki tüm işaretlemeler kurşun kalem ile yapılır. 
 Adaylar, sınav bitiminde sınav soru kitapçık ve optik cevap formunu salon görevlilerine teslim eder ve 

yoklama tutanağını imzalarlar. Salon görevlileri (Sorumlu ve Gözetmen) salona ait evrakları sınav 
zarfına koyarlar ve Sınav Kat Sorumlusuna (Müdür Yardımcısı) teslim ederler. 

 Sınav,  çoktan seçmeli test şeklinde ve tabloda belirtilen derslerde ve soru sayılarında yapılacaktır. 
 
 

SINIF DERSLER SORU 

SAYISI 

SÜRE AÇIKLAMA 

3’den 4’e 
geçenler 

Türkçe (T) 

Matematik (M) 

50 

T: 25 

M: 25 

70 dakika 

Her soru 3 seçeneklidir. 

3 yanlış cevap 1 doğru cevabı 
götürmez. 

 

4’ten 5’e 
5’ten 6’ya 
6’dan 7’ye 
7’den 8’e 
8’den 9’a 
geçenler 

Türkçe (T) 

Matematik (M) 

Fen Bilimleri (F) 

Sosyal Bil. (S) 

80 

T:20 

M:20 

S:20 

F:20 

100 
dakika 

Her soru 4 seçeneklidir. 

3 yanlış cevap 1 doğru cevabı  
götürecektir. 

9’dan 10’a 
geçenler 

Türkçe (T) 

Matematik (M) 

Fen Bilimleri (F) 

Sosyal Bil. (S) 

80 

T:20 

M:20 

Tar:10  

Coğ: 10  

Fiz:7 

Kim : 7 

Bio : 6 

 

 

 

100 
dakika 

Her soru 5 seçeneklidir. 
4 yanlış cevap 1 doğru cevabı 

götürecektir 

 
 
6. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ 

 
 Sınav sonuçları Anabilim Eğitim kurumları tarafından 28 Şubat 2019 Perşembe gününden itibaren  

obs.anabilim.k12.tr adresinden duyurulur. Öğrencinin TC kimlik numarası hem kullanıcı adı, hem 
de şifre olarak kullanılacaktır.  

 Puan barajını geçen ve mülakatı olumlu sonuçlanan öğrenciler okula kayıt hakkı kazanırlar.  
 Adaylar “okula kayıt hakkı” kazanıp kazanamadıklarını halka ilişkiler birimimizden öğrenebilirler. 

Halka ilişkiler birimimiz okula kayıt hakkı kazanan velilerimizle irtibat haline geçecektir. Adaylar 
kendilerinden başka hiçbir adayın bilgisine ulaşamazlar. 

 

 

 

http://www.bilfen.com/


7. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR 

 
 Optik formun ve kitapçığın salon görevlilerine teslim edilmemesi 
 Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması 
 Herhangi bir yerden veya dokümandan öğrencinin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi 

durumlarında adayın sınavı geçersiz sayılır. 

 
8. KAYIT İŞLEMLERİ 

 
 Sınav sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin erken kayıt döneminden yararlanabilmesi için 15 Nisan 

2019 Pazartesi gününe kadar , eğitim başarı indirim hakkı kazanan öğrencilerin eğitim  indirim 
hakkından faydalanabilmesi için 09 Mart 2019 tarihine kadar  kayıt işlemlerini yaptırması 
gerekmektedir. 
 

 
9. KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 

 
 Kayıt başvuru formu 
 Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi 

 Öğrenci velisi nüfus cüzdan fotokopisi 
 En son alınan karne fotokopisi 
 Öğrencinin yeni çekilmiş 2 adet fotoğrafı 
 Anne ve babanın birer adet vesikalık fotoğrafı 
 Öğrencinin aşı karnesi fotokopisi 

 
Not:  Servis kullanacak olan öğrencilerin kesin kayıttan sonra servis birimimize başvurmaları gerekmektedir. 
 

 
10. ÖĞRETİM ÜCRETLERİ 
 2019-2020  Öğretim yılı için  okul ücretlerini halka ilişkiler birimimizle irtibata geçerek öğrenebilirsiniz.  
 Milli  Eğitim  Bakanlığı  Özel  Öğretim  Kurumları  Yönetmeliği  56/3a  maddesi uyarınca işlem 

yapılır. (Öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. 
Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre 
hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.) 

 
 
 

OKUL YÖNETİMİ  

 


