
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KGS-1 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI 

2 0 1 9 - 2 0 2 0  Ö ğ r e t i m  Y ı l ı 

İlkokul 5. Sınıflar 
KGS-2 (Kolej Giriş 2. Basamak Sınavı) 

COVID-19 Pandemi Dönemi 

K I L A V U Z  K İ T A P Ç I Ğ I 
 

20 Haziran 2020  
Cumartesi 



KGS-2020 1 
 

KOLEJ GİRİŞ 2. BASAMAK SINAVI 

 

1. AMAÇ 

Kolej Giriş Sınavları, ilkokullarımızın son sınıf öğrencilerinden, bir üst öğretim kademesinde 

İngilizce ağırlıklı öğretim yapan resmi kolejlerde okumak isteyen aday öğrencilerin, kayıt hakkı elde 

edebilmeleri için bölgelere göre sıralama listesi oluşturmak amacıyla yapılmaktadır. Bu bağlamda 

2019-2020 Öğretim Yılı için ““KGS-2” olarak adlandırılan sınav, ilkokul son sınıf öğrencilerinden 

(5. Sınıf), ilkokul sonrasında eğitimlerine ülkemizdeki devlet kolejlerinde devam etmek 

isteyen öğrencilerin girmeleri gereken sınavdır.  

Aday öğrencinin; KGS’lerden aldığı Kolej Giriş Puanı (KGP) ile kayıt esnasındaki tercihleri 

doğrultusunda oluşturulan sıralama listesine bağlı olarak belirtilen kontenjanlar kapsamında ilgili 

koleje yerleştirilmesi esastır.   

Aday öğrenci,  yerleştirildiği okul dışında başka bir koleje, kayıt ya da nakil yaptıramaz. 

 

 

2. KOLEJ GİRİŞ PUANININ HESAPLANMASI 

Aday öğrencilerin Kolej Giriş Puanları; girmiş oldukları KGS-1 ve 20 Haziran 2020 tarihinde 

gerçekleştirilecek KGS-2 puanlarından oluşmaktadır. Kolej Giriş Puanının (KGP) hesaplanma 

formülü aşağıdaki gibidir: 

 

 

Aday öğrencilerin yerleştirme işlemi, bu puanlama sonucuna göre yapılacaktır. Kolej Giriş Puanı; 

elli beş (55.00) puanın altında olan adaylar, hiçbir koşulda herhangi bir koleje 

yerleştirilmezler. 

 

 

3. PUAN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA DEĞERLENDİRME 

Aday öğrencilerin, Kolej Giriş Puanı (KGP) sonucunda oluşturulan sıralama listelerinde, puan 

eşitliği durumunda son puan grubundaki öğrencilerin tümü, ilgili kolejin 6. sınıfına 

yerleştirilme hakkı elde etmiş olacaktır. 

 

 

4. SINAVA KİMLER KATILABİLİR 

KGS-2’ye, Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen Kolej Giriş Sınavları kayıt işlemlerini 

tamamlamış tüm öğrenciler girebilir.  

 Kolej Giriş Sınavlarının Hiçbir Aşamasının Telafisi Yoktur. 

KGP =  (KGS-1 Puanı x %50 + KGS-2 Puanı x %50 ) 
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5. SINAVLARA KAYIT İŞLEMLERİ VE OKULLARIN KONTENJAN SAYILARI 

Bilindiği üzere Kolej Giriş Sınavları (KGS)  kayıt işlemleri Ocak 2020 tarihinde tamamlanmış 

ve bu tarihten çok önce kayıt esnasında tercih edilecek okullar ve kontenjanlar yayımlanmıştı.   

Aday öğrenciler, iki sınav sonunda elde ettikleri “Kolej Giriş Puanı”na ve kayıt 

yaptıkları okulun kontenjan sayılarına bağlı olarak oluşturulan sıralama listelerine göre 

kolejlere yerleştirilirler. Aday öğrencilerin sınav puanı ne olursa olsun, sınav giriş kaydı 

yaptıkları sınav merkezinin dışındaki herhangi bir koleje yerleştirilmeleri mümkün 

değildir.   

 

Kayıt esnasında tercih edilecek okullar ve kontenjan sayıları şöyledir: 

                       Tercih Edilecek Okullar        Kontenjan Sayıları 

1. Türk Maarif Koleji                                               150 

2. Gazimağusa Türk Maarif Koleji                          100 

3. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji                               100 

4. Güzelyurt Türk Maarif Koleji                                75 

5. Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfı                                 50 

6. Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfı          25 

7. Hala Sultan İlahiyat Koleji                                   120 

 

 

 

6. KGS-2 (Kolej Giriş 2. Basamak Sınavı) TARİHİ, OTURUM, YER VE SAATİ 

Tablo 1: KGS-2, Tarih, Oturum, Yer ve Saati 

 

 

TARİH SAAT DERS YER 

KGS-2 

 

20 Haziran 2020 

Cumartesi 

Birinci Oturum 

09.00-10.30 

Türkçe 

Fen ve Teknoloji 

Sosyal Bilgiler 

Aday öğrencilerin, hangi sınav 

merkezi ve salonlarda sınava 

girecekleri ile ilgili bilgiler, 

Bakanlığın resmi web sitesinde 

duyurulacaktır. 
İkinci Oturum 

11.00-12.30 

İngilizce 

Matematik 
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7. KGS “SINAV GİRİŞ BELGESİ” 

Aday öğrenciler, KGS başvuru işlemlerini sırasında alımış oldukları “Sınav Giriş 

Belgesini”, KGS-2’de de kullanacaktır. Covid-19 salgınana karşı alınan tedbirler uyarınca 

adayların sınav merkezi ve salonlarında değişikliğe gidilmiştir. Bu nedenle sınav giriş 

belgesi üzerindeki bu bilgilere itibar etmemeleri, aday öğrencilerin hangi sınav 

merkezi ve salonlarda sınava girecekleri ile ilgili güncel ve doğru bilgileri, 

Bakanlığımızın resmi web sitesi www.mebnet.net sayfasından öğrenmeleri büyük 

önem taşımaktadır. 

 

8. KGS’ye GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGE VE MALZEMELER 

Adaylar sınavlara girerken sınav günü, aşağıda belirtilen belgeleri beraberlerinde getirmek 

zorundadırlar. 

1. Doğum Belgesi veya kimlik bilgilerini gösteren bir belge (fotoğraflı) 

2. Sınav Giriş Belgesi 

3. Maske (Covid-19 pandemisi önelemleri kapsamında, her öğrencinin sınavın tüm 

süreçlerinde maske takma zorunluluğu bulunmaktadır.) 

 

9. SINAV İÇİN GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLER  

Adaylar yanlarında en az iki adet kurşun kalem, bir tükenmez kalem, bir kalemtıraş ve bir 

adet leke bırakmayan kaliteli silgi bulundurmalıdırlar. 

Adayların sınav sırasındaki su ve yiyecek ihtiyacı veliler tarafından sınav öncesi temin 

edilecektir. Adaylar sınav sırasında su içebilirler ancak yiyecek ihtiyacı sınav aralarında 

karşılanacaktır. 

 

 

10. SINAV SALONUNA GETİRİLMESİ YASAK OLAN ARAÇ VE GEREÇLER  

Adayların sınav salonuna İngilizce ve Türkçe sözlük, hesap makinesi, defter, kitap, karalama 

kâğıdı, cep telefonu, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi, kamera ve benzeri elektronik araç ve 

gereç getirmeleri kesinlikle yasaktır. 

 

 

11. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Tüm sınav sonuçları, sınavların değerlendirilmesinden sonra toplu olarak Bakanlığın internet 

sitesinden (www.mebnet.net) duyurulacaktır. Ayrıca KGS sonuçları listeler halinde tüm 

ilkokullara ulaştırılacaktır. 

  

http://www.mebnet.net/
http://www.mebnet.net/
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12. SINAVIN UYGULANMASI VE UYULACAK KURALLAR 

Covid-19 Pandemisine Yönelik Olarak Alınan Önlemler: 

 Tüm aday öğrenciler, sınav personeli ve görevlileri maske takmak zorundadır.  

 2 metre sosyal mesafe kuralı sınavın tüm aşamalarında uygulanmasına yönelik düzenlemeler 

bina sınav sorumluları tarafından önceden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda;  

- Her sınav salonda en çok 12 öğrenci ve 1 salon sorumlusu, 

- Her sınav merkezinde en çok 250 öğrenci olacak şekilde gerekli düzenlemeler 

yapılacaktır.  

 Sınavın başlangıç saatinden önceki ve bitiş saatinden sonraki zaman dilimlerinde yaşanması 

muhtemel yoğunluk için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu bağlamdam, sınav merkezlerine 

sadece aday öğrenciler alınacak, öğrenci velilerinin sınav merkezlerinin açık alanlarında dahi 

bulunmalarına izin verilmeyecektir.   

 

Sınav Esnasında Uygulanacak Kurallar 

Adayların sınav programında belirtilen sınav başlama saatinden en az on beş dakika önce 

“Sınav Giriş Belgeleri” ile sınava girecekleri salon önünde hazır bulunmaları gerekir. Adaylar, 

“Sınav Giriş Belgesi”nde belirtilen sınav salonunda sınava girerler.  

Öğrenciler soruların yanıtlarını, cevap kâğıdına kurşun kalemle işaretleyeceklerdir. Soru 

kitapçığının boş kısımları müsvedde olarak kullanılabilir. Soru kitapçıkları üzerinde isim, soy 

isim, aday numarası için ayrılan yerler, sınav başlamadan önce salon başkanın direktifleri 

doğrultusunda doldurulur. 

Sınav başladıktan sonra soru kitapçıkları ve cevap kağıtları üzerindeki ilgili yerlerin doğru 

olarak doldurulup doldurulmadığı, salon başkanı tarafından sınıf içerisinde dolaşılarak kontrol 

edilir.  Sınav, Salon Başkanı’nın “Sınav Başlamıştır” uyarısı ile başlar. Sınavın başlangıcından 

30 dakika sonra sınava geç gelen adaylar sınava alınmazlar. Sınava giren adaylar, sınavın  

başlamasını takip eden  ilk 30 dakika içerisinde ve sınavın son 5 dakikasında sınav 

salonundan çıkamazlar.  

Sınav esnasında  sınav düzenini  bozucu davranışlar  içerisinde bulunan adaylar 

salon görevlileri tarafından ikaz edilir. 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 kimlikleri 

sınav salon tutanağına yazılır. Bu adaylar salondan çıkarılır ve sınavları geçersiz sayılır.  

Adaylar yanlarında su, meyve suyu gibi içecekler bulundurabilir ancak içeceklerinin soru 

kitapçığı ve cevap kâğıdına zarar vermemesi için azami dikkat sarf ederler. 

Salon Başkanı yüksek sesle “Sınav Sona Ermiştir” diyerek sınavı bitirir. Sınavla ilgili diğer 

kurallar “Sınav Yönergesi”nde açıkça yazılacak ve sınavdan önce tüm aday öğrencilere salon 

başkanları tarafından gerekli uyarılar yapılacaktır. 
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13. SINAVLARIN İÇERİĞİ VE SORU SAYILARI 

KGS-2, Talim ve Terbiye Dairesince onaylanan ve ilkokullarımızın 5. sınıflarında okutulmak 

üzere yayımlanan “Türkçe”, “Matematik”, “Fen ve Teknoloji”, “Sosyal Bilgiler” ve 

“İngilizce” dersleri öğretim programlarını ve ders kitaplarını kapsamaktadır. Derslere göre 

sınavlarda yer alacak soru sayıları ile derslerin konu listeleri aşağıdaki çizelgededir.  

 

Tablo 2: KGS-2 Kapsamı 

 

Dersler KGS-2 

Matematik 

 

Ölçme 

 Zaman Ölçme 

 

Geometri 

 Örüntü ve Süslemeler 

 Kare, Dikdörtgen, Eşkenar Dörtgen, Paralelkenar, Yamuk 

 

Sayılar ve İşlemler 

 Kesirler 

 Doğal Sayılarda 4 İşlem Problemleri 

 

Fen ve Teknoloji 
 Madde ve Özellikleri 

 Işık ve Ses 

Sosyal Bilgiler 
 Toplumsal Kurumlar 

 Ülkemizin Konumu 

Türkçe 

 

Aşağıda verilen temalarla ilgili olarak okuma ve okuduğunu anlama bilgisi ve dil bilgisi 

konuları: 

 

Tema 2: Ülkemiz ve Kültürel Değerlerimiz 

 Paragraf, paragrafta anlam, paragrafta yapı, 

 Ses, harf ve alfabe 

 

Tema 3: Duygularımız 

 İsimler (adlar), 

 İsmin halleri 

 İsim tamlamaları 

 

Tema 4: İletişim 

Zamirler, sıfatlar 

 

 

 

 

 

 

Unit4: Amazing Animals    
Lexis:        - Numbers:  1-1000  

- Animals:  dog, cat, horse, snake, fish, bird, elephant, lion, rabbit, parrot, donkey, hippo, turtle, 

dinosaur, mouse, bee, butterfly, ladybird, hamster, tiger, giraffe, cow, sheep, goat, ant, 

crocodile, whale, shark, fly, bear, camel, deer, lizard, owl, penguin, sea lion, shark, toucan, 

canary, goldfish, hamster, snail, chamelon, polar bear, frog, swan, octopus. 
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İngilizce - Feelings related to physical complaints:   headache,  tummy ache, earache, backache, 

toothache, bruise, broken leg, cut, cough,  cold, flu, temperature, allright, terrible, ill, well, 

decay, bacteria, germ. 

- Habitats: Desert, forest, ice and snow, jungle, lake, mountain, ocean, rainforest. 

- Verbs: balance, change, clap, climb, do tricks, fly, hide, run, share, sing, stop, swim, try, wait. 

Use of language:  

- can/can’t 

- Linker: because 

 

 

Unit 5: Wonderful Weather! 
Lexis: 

- Months: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, 

November, December. 

- Seasons: Spring, Summer, Autumn, Winter. 

- Colours:  red, orange, yellow, green, blue, white, purple, pink, black, brown, grey, light 

.../dark... gold, silver. 

- Clothes:  shirt, skirt, trousers, socks, shoes, dress, hat, jeans, shorts, blouse, coat, cardigan, 

jumper, track suit, trainers, boots, gloves, scarf, sandals, raincoat, sunglasses. 

- Points of compass:  North, South, East, West. 

- Weather: rain(y), sky, wind(y) sunny, cloudy, cool, snow(y) hot, cold, warm.  

- Flora and fauna:  field, trees, flowers, root, leaf/ leaves, rose, daisy, Jasmine, poppy, olive, 

date, grape wine, grass, cactus, tulip. 

- Verbs: build, complete, don’t litter, enjoy, have fun, need, pick up (trash),  plant a tree, rain, 

recycle, re-use, save energy, snow, take. 

 

Use of language:  

- Past Simple’to be’ (+)(-)(?) 

- Comparatives of short adjectives and two syllable adjectives ending in –y (happy, windy, 

cloudy etc.) 

- Time words: today, yesterday, last(night) 

 

Derslere göre sınavlarda yer alacak soru sayıları aşağıdaki çizelgede gösterilmektedir. 

Tablo 3:  KGS-2 Soru Sayıları 

Ders Soru Sayısı 

Türkçe 27 

Matematik 27 

İngilizce 22 

Fen ve Teknoloji 14 

Sosyal Bilgiler 10 

Toplam Soru Sayısı: 100 

 

 

14. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

Aday öğrenciler, kendi sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtiraz başvuruları, sonuçların 

açıklandığı tarihten sonra en geç üç (3) iş günü içerisinde yazılı olarak Bakanlığa yapılır. 

Sınav sonuçlarına yapılan itiraz, yedi (7) iş gününü geçmeyecek süre içerisinde değerlendirilip 

sonucu yine yazılı olarak aday öğrenciye bildirilir. 
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15. ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLANLARIN SINAVA ALINMASI 

Özel eğitime gereksinimi olduğunu, bakanlığımızın Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

Araştırma Şubesi (PDRAŞ) amirliğince düzenlenen resmi raporla belgeleyenler, raporu 

düzenleyen uzmanın görüşleri doğrultusunda sınava alınırlar. 

 

 


