
	

	

	

	

	

ÖZEL TARSUS AMERİKAN KOLEJİ 2020- 2021 DERS YILI NAKİL SINAVI 
 
2020 - 2021 Ders Yılı için Tarsus Amerikan Koleji’nin 9. sınıfına nakil sıralama sınavı ile 
kontenjan dahilinde öğrenci alınacaktır.  

  

BAŞVURU TARİHİ 

Başvuruların en geç 31 Ağustos 2020 tarihine kadar Tarsus Amerikan Koleji’ne yapılması 
gerekmektedir.  

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. TC Kimlik no’lu nüfus cüzdanının arkalı-önlü fotokopisi 
2. Öğrencinin iki (2) adet  vesikalık fotoğrafı 
3. Öğrencinin 2019-2020 Öğretim Yılı karnesinin aslı ve arkalı-önlü fotokopisi 
4. Başvuru sırasında okulda doldurulacak ve imzalanacak  “Başvuru Formu” 

 

SINAV TARİHİ VE YERİ 
1 Eylül 2020                           Tarsus Amerikan Koleji     

• Saat: 10.00                       İNGİLİZCE (Yazılı ve Sözlü) 

1 Eylül 2020                          Tarsus Amerikan Koleji     

• Saat: 13.00                             TÜRKÇE (Yazılı) 

 
Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09:30’da okulda bulunmaları gerekmektedir. Sınav 
başladıktan sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır. 
 
Adaylar sınava girerken yanlarında: 

a) Sınav Giriş Kartı  (Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra Tarsus Amerikan Koleji 
tarafından verilir) 

b)   Kimlik kartı – nüfus cüzdanı, pasaport, vb 
c) En az iki adet yumuşak kurşun kalem  
d) Yumuşak leke bırakmayan silgi 
e) Kalemtıraş   

bulundurmalıdırlar. 

 



	

 
 
 
 
 
SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İNGİLİZCE ve TÜRKÇE derslerinden yapılacak olan sınavların her ikisinden de ayrı ayrı en az 
50 puan alan öğrenciler barajı aşmış olacaklardır. Barajı aşan öğrencilerin başarı sıralaması, 
her iki sınav sonucunun toplam puanına göre yapılır.  En yüksek puana sahip, kontenjan açık 
sayısı kadar öğrenci kesin kayıt hakkı kazanır. 

 

SINAVDA BAŞARI GÖSTEREMEYEN ÖĞRENCİ, KONTENJAN AÇIĞI DOLMAMIŞ OLSA DAHİ, 
OKULA KAYDINI YAPTIRAMAZ. 

 

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI  

Sınav sonuçları 4 Eylül 2020 Cuma günü saat 9.00’da okulumuzun giriş kapısındaki ilan 
panosunda duyurulacak ve e-posta ile velilere bildirilecektir. 

 

KESİN KAYITLAR 
Kesin   kayıtlar 7– 8 Eylül 2020 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. 

 

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

 

Nakil sıralama sınavına başvuru koşulları ve sınavlarla ilgili detaylı bilgi için iletişim 
numarası: 0 324 241 8181 (8108/8133/8140) 
 

 
 


