
Sayın Aday Velimiz,

Okulumuza göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. 23 Haziran 2022 tarihinde
yapılacak Nakil Sınavı öncesinde bazı önemli konularda sizleri bilgilendirmek isteriz. Tüm
aday öğrencilerimize sınavda başarılar dileriz.

● Sınav, 23 Haziran 2022 Perşembe günü, saat tam 10.00’da başlayacaktır.
Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.30’da okulda bulunmaları gerekmektedir.

● Sınav gününde veliler, okul bahçesinde bekleme alanında bekleyebilecektir.

Adaylar sınava girerken yanlarında:
a) Kimlik kartı – nüfus cüzdanı, pasaport, vb.

b) En az iki adet yumuşak kurşun kalem

c) Yumuşak leke bırakmayan silgi

d) Kalemtraş bulundurmalıdırlar.

● Sınav gününde ıslak imzalı olarak okula teslim edilmesi gereken dilekçe örneği ve
evrak listesi için tıklayınız.

● Güvenlik ve sağlık tedbirleri kapsamında, adayların, Chrome internet tarayıcısı yüklü
olan kendi dizüstü bilgisayarlarını ve kablolu-mikrofonlu kulaklıklarını İngilizce
sınavında kullanmak üzere yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

SINAV GÜNÜ BASILI OLARAK KAMPÜSE GETİRİLMESİ GEREKLİ BELGELER

1. TC Kimlik no’lu nüfus cüzdanının arkalı-önlü fotokopisi

2. Öğrencinin iki (2) adet vesikalık fotoğrafı

3. Öğrencinin 2021-2022 Öğretim Yılı Hazırlık sınıfı karnesinin aslı ve arkalı-önlü fotokopisi

4. Başvuru sırasında okulda doldurulacak ve imzalanacak “Başvuru Formu”

SINAV TARİHİ VE YERİ

23 Haziran 2022 - Özel SEV Lisesi

Saat: 10.00 İNGİLİZCE (Yazılı ve Sözlü)

Saat: 13.00 TÜRKÇE (Yazılı)

SINAVLA İLGİLİ AKADEMİK BİLGİLENDİRME
Türkçe dersi bilgilendirmesi için tıklayınız.
İngilizce dersi bilgilendirmesi için tıklayınız.

https://docs.google.com/document/d/1QNyRk7QdsiL5VT0qCqeYqn-K6C-hFEbbxArmQQycbWI/edit
https://docs.google.com/document/d/1OBvkcld9q-WetPtwpBhmApsk3ha7IKLOfYtgE5kbz74/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1X7cA4ITV7rb1RieYa5CHjw-UUOsk0BSZ8bnDuc5lDZo/edit?usp=sharing


SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNGİLİZCE (55 puan) ve TÜRKÇE (70 puan) derslerinden yapılacak olan sınavlarda, her iki
sınav sonucunun toplam puanına göre sıralama yapılarak kontenjan dahilinde en yüksek
puana sahip olan öğrenciler kesin kayıt hakkı kazanır.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçları 24 Haziran 2022 Cuma günü saat 12.00’de okulumuzun giriş kapısındaki
ilan panosunda duyurulacak ve e-posta ile velilere bildirilecektir.

KESİN KAYITLAR

Aday öğrencinin nakil sınavından geçerli not alması durumunda kesin kayıtlar, 27 ve 28
Haziran 2022 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.

NOT: Belirtilen süreler içinde kesin kayıt yaptırmayan ve saatinde sınava girmeyen
öğrenciler için hak talebinde bulunulamaz.

Bilgilerinize sunar, tüm aday öğrencilerimize sınavda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,

SEV Amerikan Koleji


