TEMA TEMEL BECERİ SINAVI
YÖNERGESİ








GENEL TANIM:
Tema Koleji tarafından düzenlenen “Tema Temel Beceri Sınavı”; Özel Tema
Okulları’na öğrenci kabul veya 20-21 Mart 2021 tarihinde yüz yüze yapacağımız
Bursluluk sınavına hazırlık niteliğindedir.
Öğrencilerden şu anda 2020-2021 eğitim –öğretim yılında ilkokul 4. sınıfta, ortaokul
5, 6, ve 7. sınıf ile lise 9, 10 ve 11. sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrenciler online
sınava katılmak için başvuru yapabilirler.
Bu sınav 27-28 Şubat 2021 tarihinde online olarak yapılacaktır.
Sınav her sınıf seviyesi için tek oturumda gerçekleştirilecektir.



BAŞVURU:
1. Öğrenci veya velisi, temakoleji.k12.tr web sitesinde belirtilen sınav başvuru
sayfasından, 25.02.2021 tarihine kadar başvuru yapabilirler.
2. Online başvuru sırasında sisteme kayıt olurken ve sınav seçerken öğrencinin şu
anda okumakta olduğu sınıf seçilmelidir.
3. Başvuru sayfasında bulunan bilgilerin tamamı doğru ve eksiksiz doldurulmak
zorundadır. Yanlış veya eksik bilgi girilerek yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Sınavlardan ücret alınmayacaktır.



BAŞVURU KABUL:
1. Başvuru yapıldıktan 26 Şubat 2021 tarihine kadar, başvuru esnasında
belirtilmiş olan e-posta adresine sınav giriş bilgileri ve sınav linki
gönderilecektir.
2. Giriş bilgilerinin olduğu e-posta gelmesi durumunda başvuru kabul edilmiş
olacaktır.
3. E-postanın gelmemesi durumunda başvuru yapılmamış sayılacaktır. Başvuru
sahibi bu durumda tekrar başvuru oluşturabilir veya 444 59 18 telefon
numarası üzerinden teknik destek alabilir.



SINAVIN UYGULANIŞI:
1. Sınavın uygulanması ile ilgili bilgilendirme videosu e-posta adresine
gönderilecektir.
2. E-Posta da belirtilen tarih ve saatte öğrenci, gönderilmiş olan linke tıklayarak
sınava başlayacaktır.

3. Sınavda her sınıf seviyesi için 15 Sözel Yetenek ve 15 Sayısal Yetenek olmak
üzere 30 sorudan oluşmaktadır.
4. Sınav süresi 60 dakikadır.
5. Sorular İlkokul ve ortaokul bölümleri için 4 seçenekli, lise bölümü için 5
seçenekli olup her bir sorunun tek bir doğru yanıtı vardır.
6. Uygulamada yanlış yanıtlar doğru yanıtları etkilemeyecek, sonuçlar alanların
yeterlik düzeyleri belirtilerek doğru yanıtlar üzerinden değerlendirilecektir.
7. Sınav esnasında elektrik, internet kesintisi vb. nedenlerden dolayı sistemden
kopmaları durumunda, sorun giderildikten sonra tekrar bağlanıp sınava devam
edebileceklerdir. Ancak sınav süresine ek bir süre verilmeyecektir.
8. Sınav başlamadan önce elektrik, internet bağlantısı, cihaz şarjı gibi konularda
gerekli kontrolleri yapmaları öğrencinin kendi sorumluluğundadır.
9. Sınav uygulaması, bilgisayar, telefon ve tablet üzerinden
gerçekleştirilebilmektedir.
10. Sınav online yapılacağından dolayı kamera açısının öğrenciyi görecek şekilde
ayarlanmalıdır.



SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
1. Hesaplarına aynı anda birden çok sekmeden/tarayıcıdan giriş yapmaları
durumunda
2. Öğrencinin sınav esnasında kamerasını kapatması durumunda
3. Sınav esnasında öğrencinin tek başına olmaması durumunda
4. Kopya çektiği tespit edildiğinde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.



SINAVIN SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
1. Sınav sonuçları 8 Mart 2021 tarihine kadar bireysel olarak mail adreslerine
gönderilecektir.

