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LEFKOŞA ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ GİRİŞ SINAVLARI
(LAGSLGS)
1.

AMAÇ ve KAPSAM
Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınıvları (LAGSLGS); Bakanlığımıza
bağlı Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin müzik bölümü için altıncı (6.) ve
dokuzuncu (9.), resim bölümü için ise sadece dokuzuncu (9.) sınıfına kayıt hakkı
elde etme sınavlarıdır.

2.

SINAVLARIN YAPISI ve KATILABİLME DURUMU
LAGSLGS, müzik ve resim olmak üzere iki farklı bölümde, altıncı (6.) ve
dokuzuncu (9.) sınıflar olmak üzere iki farklı sınıf düzeyi için yapılan performans
sınavlarıdır.
A. Müzik Bölümü Altıncı (6.) Sınıfa Giriş Sınavı
Sınava 2018-2019 Öğretim Yılında, beşinci (5.) sınıfı tamamlayan
öğrenciler katılabilir. Sınav, akademik ve yetenek olmak üzere iki ayrı
oturumdan oluşur. Her oturum, yüz (100) puanlık ölçme-değerlendirme
uygulamasını içerir. Birinci oturum; ilkokul beşinci (5.) sınıf düzeyinde Türkçe,
Matematik ve İngilizce testlerinden, ikinci oturum; müzik alanı yeteneklerini
ölçen yetenek sınavından oluşur.

B. Müzik Bölümü Dokuzuncu (9.) Sınıfa Giriş Sınavı
Sınava 2018-2019 Öğretim Yılında, sekizinci (8.) sınıfı tamamlayan
öğrenciler katılabilir. Sınav, akademik ve yetenek olmak üzere iki ayrı
oturumdan oluşur. Her oturum, yüz (100) puanlık ölçme-değerlendirme
uygulamasını içerir. Birinci oturum; ortaokul sekizinci (8.) sınıf düzeyinde
Türkçe, Matematik ve İngilizce testlerinden, ikinci oturum; müzik alanı
yeteneklerini ölçen yetenek sınavından oluşur.

C. Resim Bölümü Dokuzuncu (9.) Sınıfa Giriş Sınavı
Sınava 2018-2019 Öğretim Yılında, sekizinci (8.) sınıfı tamamlayan
öğrenciler katılabilir. Sınav, akademik ve yetenek olmak üzere iki ayrı
oturumdan oluşur. Her oturum, yüz (100) puanlık ölçme-değerlendirme
uygulamasını içerir. Birinci oturum; ortaokul sekizinci (8.) sınıf düzeyinde
Türkçe, Matematik ve İngilizce testlerinden, ikinci oturum; resim alanı
yeteneklerini ölçen yetenek sınavından oluşur.
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3.

ÖNEMLİ TARİHLER
 Sınav Kayıt İşlemleri: 12 - 20 Haziran 2019 (Çarşamba - Perşembe)
 Yetenek Sınavına yönelik kurs çalışmaları: 24 Haziran 2019 Pazartesi
 6. ve 9. Sınıflara Giriş Akademik Sınavı (I. Oturum): 25 Haziran 2019 Salı
 6. Sınıflara Giriş Yetenek Sınavı (II. Oturum): 26 Haziran 2019 Çarşamba
 9. Sınıflara Giriş Yetenek Sınavı (II. Oturum): 28 Haziran 2019 Cuma
 Sonuçların ilanı: 1 Temmuz 2019

 LAGSL Giriş Sınıvlarının hiçbir aşamasının telafisi yoktur.

4.

SINAVIN TARİHLERİ ve SÜRESİ
Sınavlar aşağıdaki çizelgede belirtilen zaman dilimleri içerisinde iki oturumda
yapılacaktır.
Çizelge 1: LAGSL Giriş Sınavları Tarih ve Saati
TARİH
25 HAZİRAN 2019
SALI
26 HAZİRAN 2019
ÇARŞAMBA
28 HAZİRAN 2019
CUMA

SAAT

DERS

Altıncı (6.) ve (9.) Dokuzuncu
Sınıflar Akademik Sınavı
TÜRKÇE –MATEMATİK - İNGİLZİCE
(I. Oturum)
08.30 - 10.00
Altıncı (6.) Sınıflar
Yetenek Sınavı
(II. Oturum)
08.30 - …

MÜZİK

Dokuzuncu (9.) Sınıflar
Yetenek Sınavı
(II. Oturum)
08.30 - …

MÜZİK - RESİM

5.

SINAV PUANININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞARI BARAJI
Tüm sınıflar için sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Aday öğrencilerin
sıralama listesine girebilmeleri için akademik sınavdan (birinci oturum) en az elli (50),
yetenek sınavından ise en az altmış (60) puan almaları gerekir. Kayıt hakkı verilecek
kontenjanlar okul şartlarına ve okulda görevli öğretmenlerin sayısına göre belirlenir. Sınav
sonucuna göre sıralama listesine giren her alan için (her sınıf düzeyinde) kantenjan
sayısı 16 öğrenci olarak belirlenmiştir.

6.

PUAN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA DEĞERLENDİRME
Aday öğrencilerin, tercihleri doğrultusunda oluşturulan sıralama listelerinde, puan eşitliği
durumunda son puan grubundaki öğrencilerin tümü, ilgili sınıf ve programa yerleşme
hakkı elde etmiş olacaklardır.

LAGSLGS-2019

2

LAGSL 2019 Giriş Sınavı

7.

SINAVLARA KAYIT İŞLEMLERİ
Sınavlara girecek aday öğrenciler kayıt işlemlerini; ilan edilen kayıt tarihlerinde Milli
Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi’ndeki kayıt merkezinde
yapacaklardır. Aday numarası, sınav merkezi, sınav salonu ve sınavla ilgili diğer
bilgiler kayıt sonrasında adaya verilecek “Sınav Giriş Belgesi” üzerinde
belirtilecektir.
Kayıt esnasında aşağıdaki belgeler istenir.

8.

a)

Doğum belgesinin aslı veya KKTC kimlik kartının fotokopisi veya TC kimlik
kartı fotokopisi veya diğer ülke pasaport fotokopisi.

b)

Okulundan alınmış öğrenci belgesi veya 2018-2019 öğretim yılına ait ilkokul
tamamlama belgesi veya ortaokul diplomasının fotokopisi.

c)

Bir (1) adet vesikalık fotoğraf.

d)

Sınav harcının yatırıldığını gösteren banka dekontu.

e)

Doldurulmuş sınav başvuru formu (kayıt esnasında alacak).

KAYIT ÜCRETİ
Sınav kayıt ücreti 100 TL’dir. Sınav ücreti Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez
Bankası’ndaki Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Fonu 10-304-83078
numaralı hesaba yatırılmalıdır. Sınav ücreti bankanın tüm şubelerine yatırılabilir.

9.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Tüm sınav sonuçları, sınavların değerlendirilmesine müteakip toplu olarak Bakanlığın
internet sitesinden (www.mebnet.net) duyurulacaktır. Ayrıca sonuçlar listeler halinde
kolej müdürlüklerine ulaştırılacaktır.

10.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Aday öğrenciler tüm sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtiraz başvuruları, sonuçların
açıklandığı tarihten sonra en geç bir (1) iş günü içerisinde yazılı olarak bakanlığa
yapılır. Sınav sonuçlarına yapılan itiraz beş (5) iş gününü geçmeyecek süre içerisinde
değerlendirilip, sonucu yine yazılı olarak aday öğrenciye bildirilir.

11.

ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLANLARIN SINAVA ALINMASI
Özel eğitime gereksinimi olduğunu, bakanlığımızın Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Araştırma Şubesi (PDRAŞ) amirliği tarafından resmi raporla belgeleyenler,
raporu düzenleyen uzmanın görüşleri doğrultusunda sınava alınırlar.
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12. SINAV SALONU ve ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ
Adaya hangi okul ve salonda sınava gireceği, kayıt esnasında sınav giriş belgesi
üzerinde bildirilir. Aday listeleri, sınav salonlarının kapılarına bir gün önceden asılır.

13. SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adaylar sınava girerken, sınav günü “Sınav Giriş Belgesi” belgesini beraberinde
bulundurmalıdır. Kayıt döneminde öğrenciye verilen Sınav Giriş Belgesinin
kaybedilmesi durumunda adaylar 24 Haziran 2019 tarihine kadar yeni Sınav Giriş
Belgesi almak için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi “Sınav
Merkezi”ne başvurabilirler.

14. SINAV İÇİN GEREKLİ ARAÇ ve GEREÇLER
Adaylar yanlarında en az iki adet kurşun kalem, tükenmez kalem, kalemtıraş ve leke
bırakmayan silgi bulundurmaya özen göstermelidir.

15. SINAV SALONUNA GETİRİLMESİ YASAK OLAN ARAÇ ve GEREÇLER
Adayların sınav salonuna her türlü sözlük, hesap makinesi, defter, kitap, karalama
kâğıdı, cep telefonu, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi, kamera ve benzeri her türlü
elektronik araç ve gereci getirmeleri kesinlikle yasaktır.

16. AKADEMİK SINAV (I. Oturum) İÇERİĞİ ve SORU SAYILARI
 Altıncı (6.) sınıflar giriş için ilkokullarımızın beşinci (5.) sınıflarında, dokuzuncu (9.)
sınıflar giriş için ortaokullarımızın sekizinci (8.) sınıflarında okutulmakta olan,
Türkçe, Matematik ve İngilizce ders kitaplarındaki konular esas alınır.
 Sınavın objektifliği bakımından sınavın genel yapısı “Çoktan Seçmeli
Sorulardan” oluşturulmuştur. Çoktan seçmeli test; bir sorunun doğru cevabının,
verilen seçenekler arasından bulunmasını gerektiren bir test türüdür.
Değerlendirmede DÖRT YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRMEZ.
Derslere göre sınav soru sayısı Çizelge 3’te, derslerin konu listesi ise Çizelge 4’te
verilmektedir.
Çizelge 2: Derslere Göre Sınav Soru Sayısı
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Türkçe

17

Matematik

17
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17. SINAV KURALLARI
Adayların sınav programında belirtilen sınav başlama saatinden en az on beş
dakika önce Kimlik Kartları ve Sınav Giriş Belgeleri ile sınava girecekleri salon
önünde hazır bulunmaları gerekir.
Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi”nde belirtilen sınav salonunda sınava girerler.
Dağıtılan soru kitapçıklarının sayfalarının eksik olup olmadığı kontrol edilir. Hatalı
veya okunmayan soru kitapçıkları, “Sınav Salon Başkanı”na geri verilir. Bu durumda
yedek soru kitapçıkları kullanılır.
Öğrenciler soruların yanıtlarını, kurşun kalemle işaretleyeceklerdir.
kitapçığının boş kısımları karalama (işlem yapmak için) olarak kullanılabilir.

Soru

Sınav başladıktan sonra sınav dokümanları üzerindeki ilgili yerlerin adaylar
tarafından doğru olarak doldurulup doldurulmadığı, salon başkanı tarafından sınıf
içerisinde dolaşılarak kontrol edilir.
Sınav, Salon Başkanı’nın “Sınav Başlamıştır” uyarısı ile başlar. Sınavın başlamasını
izleyen ilk 30 dakika geçtikten sonra hiçbir öğrenci sınava alınmaz.
Sınava giren adaylar, sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin
son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile sınav salonundan çıkamazlar.
Sınav esnasında sınav düzenini bozucu davranışlar içerisinde bulunan adaylar, salon
görevlileri tarafından ikaz edilir. Ancak aynı davranışları devam ettiren adaylar sınav
salonundan çıkarılırlar ve sınavları geçersiz sayılır.
Sınav sırasında kopya çeken, kopya çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ve kopya
çekilmesine yardım eden adayların kimlik bilgileri salon sınav tutanağına yazılır. Bu
adaylar, salondan çıkarılır ve sınavları geçersiz sayılır.
Adaylar, yanlarında su, meyve suyu, şeker gibi küçük içecek veya yiyecek
bulundurabilirler; ancak bunların soru kitapçığı ve cevap kâğıdına zarar vermemesi
ve diğer adayları rahatsız etmeden tüketilmesi için azami dikkat sarfederler.
Salon Başkanı yüksek sesle “Sınav Sona Ermiştir” diyerek sınavı bitirir.
Sınav sona erdikten sonra adayların yerlerinden kalkmaları yasaktır. Salondaki
görevliler adayların sınav dokümanlarını toplar ve sayar. Sayım işlemi
tamamlandıktan sonra salon başkanı, adayların salondan ayrılmalarına izin verir.
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