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FENERBAHÇE KOLEJİ  

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

GİRİŞ VE BURSLULUK SINAVINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 

 

1. Özel Fenerbahçe Spor Kulübü Ortaokulu ve Anadolu Lisesi Bursluluk Sınavı 15 Şubat 2020 

Cumartesi günü saat 10.00’da okul kampüsünde yapılacaktır. 

2. Sınav için son başvuru tarihi 13 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 17.00’dir. 

3. Başvurular kontenjan dahilinde olup 2019 - 2020 eğitim-öğretim yılında 4,5,6,7,8,9,10. 

sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için www.fenerbahce.k12.tr adresi üzerinden online 

başvuru kaydı alınacaktır.  

4. Başvuru sırasında öğrencinin TC kimlik numarası, adı soyadı, şu anda öğrenim gördüğü düzey 

ve okulu ile veli iletişim bilgilerinin verilmesi zorunludur. Başvurunuz sonrasında sistemde 

oluşan giriş belgesinin basılması ve sınava girerken öğrencinin yanında bulundurması 

zorunludur. 

5. Sınav günü öğrencinin sınav giriş belgesini ve nüfus cüzdanını sınav gözetmenine ibraz 

etmesi zorunludur. Nüfus cüzdanı yanında olmayan öğrenciler sınava katılamayacaktır. 

6. Sınava katılacak öğrencilerin saat 09.15’te sınav için gerekli kurşun kalem, yumuşak silgi ve 

kalemtraş ile okulumuzda bulunmaları önerilmektedir.  

7. Sınavda cep telefonu, akıllı saat, hesap makinesi, pergel, cetvel vb. araç gereç kullanımına 

izin verilmeyecektir. 

8. Sınav soruları MEB tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde; 

o 5.6.7. ve 8. Sınıflar için çoktan seçmeli ve 4 seçenekli;  

o 9. ve 10 sınıflar için çoktan seçmeli ve 5 seçenekli hazırlanmış olup; 

  5.6.7.sınıflar için Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler;  

 8. sınıflar için Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri; İnkılap Tarihi ve 

Atatürkçülük; 

 9. ve 10. sınıflar için Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, 

Biyoloji, Coğrafya ve Tarih derslerinden öğrencilerin, öğrenim gördükleri 

düzeylerin 1. dönem müfredatını içermektedir. 

9. Tüm seviyeler için sınav süresi 80 dakikadır. 

10. Sınav başladıktan sonraki 30 dakika içinde öğrenciler sınavdan ayrılmayacaktır. 

11. Sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakikaya kadar geç kalan öğrenciler sınava alınacak ancak 

ek süre verilmeyecektir.  Daha sonra gelen öğrenciler alınmayacaktır. 

12. Sınav sonuçları 24 Şubat 2020 Pazartesi günü okulun web sitesinde yayınlanacaktır.  

13. Sınav sonucuna göre başarılı olan öğrencilere belirli oranlarda burs verilecektir. Fenerbahçe 

Spor Kulübü Ortaokulu ve Anadolu Lisesi Bursluluk Sınavı sonucuna göre kayıt hakkı 16 

Mart 2020 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra yapılacak burslu 

kayıt başvuruları işleme alınmayacaktır. 

14. 9. Sınıflarımıza kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden dileyenler erken kayıt dönemi 

avantajlarından yararlanmak üzere ön kayıt taahhütnamesi imzalayarak LGS sınavının 

sonucuna göre kesin kayıt işlemi yapabilirler. Bu kapsamda: 

o Veli ön kayıt yaparak 2000TL kaparo ödemeyi, 

o Veli, Okulun kesin kayıt için duyurduğu ve geriye kalan yıllık okul ücretini ve sair 

ödemeleri LGS sınav sonucunun ilanından itibaren 15 gün içerisinde yapmayı, 

http://www.fenerbahce.k12.tr/
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o Veli, öğrencisinin mevzuat gereği yapılacak Hazırlık atlama sınavının sonucuna göre 

Hazırlık veya 9. Sınıfa kayıt edilebileceğini, 

o Okul, 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencinin eğitime başlayacağı sınıfta 

kontenjan ayırmayı, 

o Okul, ön kayıt tutarını okul ücretinden düşmeyi ve ön kayıt tarihinde geçerli erken 

kayıt indirim oranını kesin kayıtta uygulamayı, 

o Okul, öğrencinin LGS sınavının sonucunda bir devlet Anadolu Lisesi/Fen Lisesi 

veya merkezi sınavla öğrenci kabul eden yabancı özel liselerden birini kazanması ve 

naklini bu okula almak istemesi halinde söz konusu ön ödemeyi (kaparoyu) 

tamamıyla iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.   

15.  Erken kayıt dönemi 31 Mart 2020 Salı günü saat 17.00’a kadardır. Okul ücretleri ve erken 

kayıt indirimlerini İnternet sayfamızdan öğrenebilirsiniz.   

16.  Dileyen aday velilerimiz 0216 466 19 07 numaralı telefonu arayarak veya kampüsümüze 

gelerek detaylı bilgi alabilirler. 

 

 

SINAV BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ. 
 

Sınavımıza girecek tüm öğrencilere başarılar dileriz.  

 
 

Saygılarımızla, 

 

Fenerbahçe Koleji 

 
 

 
  

https://fbk.k12net.com/

