
BURSLULUK ŞARTNAMESİ 

Sınavı Düzenleyen Okul Özel  Konya Selçuklu Akademi Anadolu Lisesi 
Sınavı Konusu Bursluluk Sınavı 
Hedef Kitle 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar 
 
Sınav Takvimi 
 

 
Sınav başvuruları 26.03.2020 tarihinde sona erecektir.  Sınav Saati Sınav 
Giriş kartında belirtilecektir. Sınav 28.03.2020 tarihinde yapılacaktır. 
 

 
 
Katılım Şartları 
 

 
Bu sınava 2019 – 2020 öğretim yılında 8.9, 10 ve 11. Sınıflarında öğrenim 
gören öğrenciler katılabilecektir. Sınav başvuruları 28.03.2020 tarihinde 
sona erecektir. Sınava katılmak isteyenler  aşağıda adresi verilen lise 
binamızdan veya www.selcukluakademi.com adresinden başvuru 
yapabilirler. Ancak 26.03.2020  Tarihine kadar okuldan Sınav Giriş kartı 
alınmayan internet başvuruları geçersiz sayılacaktır. Giriş Kartı ve Kimlik 
Kartı olmayan öğrenciler sınava alınmazlar. 
 

 
Sınav Şartları 
 

Sınava katılım ücretsizdir. Sınav yeri Sınav Giriş Kartında belirtilen yerdir. 
Sınav hava şartlarından dolayı yapılamazsa hava şartlarının uygun olduğu 
tarihte aynı gün ve saatte yapılacaktır. 

 
İletişim Bilgileri 

Özel Konya Selçuklu Akademi Anadolu Lisesi  0332 353 66 27-                     
0850 550 66 27 
İhsaniye Mahallesi Kale önü Sokak No:14 Selçuklu – Konya   
e-mail:bilgi@selcukluakademi.com  

 Burs Şartları 
 

Her sınıf seviyesinde 1.Öğrenciye bir yıllık öğrenim ücretinin %100’ü 
Her sınıf seviyesinde 2.Öğrenciye bir yıllık öğrenim ücretinin %75’i 
Her sınıf seviyesinde 3.Öğrenciye bir yıllık öğrenim ücretinin %50’si 
Her sınıf seviyesinde 4.Öğrenciye bir yıllık öğrenim ücretinin %25’i 
Her sınıf seviyesinde 5.Öğrenciye bir yıllık öğrenim ücretinin %20’si 
Sınava katılan her öğrenciye %10 indirim yapılacaktır. 
Eğitim bursu eğitim ücretinden düşülerek yansıtılacaktır. Verilecek burs 
eğitim dışında kalan yemek, servis veya diğer hizmetleri kapsamaz. 
Kayıt yaptırmayan öğrenci herhangi bir hak iddia edemez. 
Okula devam ederken  kaydını sildiren öğrencinin bursu sona erer ve kalan 
süre için hak iddia edemez. 
Eğitim Bursu 2020 – 2021 öğretim yılında başlar , okuldan ayrılıncaya veya  
son sınıfına  kadar devam eder.  
Sınav sonucunda birden fazla derece çıkarsa öğrenciler ve velilerinin 
huzurunda kura çekilecektir. (Her sınıf seviyesi için birden fazla 1.2.3.4. 
veya 5. Olursa sadece bir tanesi kura sonucu eğitim bursundan 
faydalanacaktır).  
 

Mustafa YELEĞEN 
Okul Müdürü 
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