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KOLEJ ARA SINIFLARINA GİRİŞ SINAVLARI 

(KASGS) 

1. AMAÇ 

Kolej Ara Sınıflara Giriş Sınıvları; Bakanlığımıza bağlı resmi kolejlerin ara sınıfların öğrenci 

sayılarına bağlı olarak belirlenmiş ihtiyaçlar kapsamında yapılan sınavflardır. Bu bağlamda ara 

sınıflardan geçiş yaparak 2019-2020 öğretim yılıdan itibaren eğitimlerine ülkemizdeki resmi 

kolejlerinde devam etmek isteyen öğrencilerin girmeleri gereken sınavlardır.  

 

2. SINAVLARIN YAPISI ve KONTENJANLAR 

KASGS,  aşağıda sunulan Tablo-1’deki sınıf ve program düzeylerinin bir alt sınıflardaki 

öğretim programları odaklı performans sınavlardır.  

 

OKULLAR 7. Sınıf 8. Sınıf 
9. sınıf 10. sınıf 

Kolej 
Programı 

A- Level 
Programı 

Kolej 
Programı 

A- Level 
Programı 

Türk Maarif Koleji : - -  - -  - - 

Gazimağusa TMK : 4 4 4 4  - 4 

19 Mayıs TMK : 4 8 3 - - 5 

Güzelyurt TMK : 5 6 8 8 - 10 

Bekirpaşa L. 
Kolej Sınıfı 

: 8 10 12 - 8 - 

Sınavlar şu şekilde düzenlenecektir: 

 

A. 7. Sınıflar Sınavı: 

Sınav Yapısı: 6. sınıf düzeyindeki resmi kolej öğrencilerinin, öğretim programı odaklı performans 

sınavıdır. Sınavda; 40 puanlık “English”, 30 puanlık “Mathematics (İngilizce)”, 30 puanlık 

“Science (İngilizce)” olmak üzere toplam 100 puanlık çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavdır. 

 

B. 8. Sınıflar Sınavı: 

Sınav Yapısı: 7. sınıf düzeyindeki resmi kolej öğrencilerinin, öğretim programı odaklı performans 

sınavıdır. Sınavda; 40 puanlık “English”, 30 puanlık “Mathematics (İngilizce)” ve 30 puanlık 

“Science (İngilizce)” olmak üzere toplam 100 puanlık çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavdır. 
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C. 9. Sınıflar Sınavları: 

a. 9. Sınıflar Kolej Programı Sınav Yapısı: 8. sınıf düzeyindeki resmi kolej öğrencilerinin, 

öğretim programı odaklı performans sınavıdır. Sınavda; 40 puanlık “İngilizce”, 30 

puanlık “Mathematics (İngilizce)” ve 30 puanlık “Science (İngilizce)[10 puanlık 

Physics, 10 puanlık Chemistry ve 10 puanlık “Biology]”  olmak üzere toplam 100 puanlık 

çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavdır. 

 

D. 10. Sınıflar Sınavları: 

a. 10. Sınıflar Kolej Programı, Fen Bilimleri Ağırlıklı Dersler Seçecek Olanlar İçin Sınav 

Yapısı: 9. sınıf düzeyindeki resmi kolej öğrencilerinin, öğretim programı odaklı 

performans sınavıdır. Sınavda; 50 puanlık “İngilizce”, 50 puanlık  “Matematik”, olmak 

üzere toplam 100 puanlık çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavdır. 

 

 Sınıvların tümü tek oturumda ve 90 dakikalık sınav süresinde gerçekleştirilecektir. 

 Sınavların tümü, eş zamanlı olacak şekilde ilan edilen tarih ve sınav merkezinde 

saat 09:30 başlayıp, 11:00 da tamamlanacaktır.  

 

 

3. SINAVLARA İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER 

 Başvuru tarihleri: 16 - 18 Eylül 2019 (Pazartesi - Çarşamba) 

 Sınav Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 

 Sonuçların ilanı: 22 Eylül 2019 Pazar (www.mebnet.net adresinden) 

 Yerleşme hakkı elde edenlerin okula kayıtları: 23 Eylül 2019 Pazartesi  

 

 

4. SINAVLARA KİMLER KATILABİLİR? 

Tablo-1’de sunulan ara sınıf öğrenci kontenjanlarına bağlı olarak; girmek istedikleri sınıfın bir 

alt sınıfını 2018-2019 öğretim yılında KKTC’de veya KKTC dışında herhangi bir  (resmi 

veya özel) okulda tamamlamış tüm öğrenciler katılabilir.  

 Kolej Ara Sınıflarına Giriş Sınavlarının hiçbir aşamasının telafisi yoktur. 

 

 

 

5. SINAV PUANININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞARI BARAJI 

Tüm sınıflar için sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınıflarda başarılı olabilmek için 

en az 65 puan alınması gerekmektedir. Her bir sınıf ve program için başarılı olan (65 puan ve 

üzerinde alan) öğrenciler, almış oldukları puana göre oluşacak sıralama listeleri kapsamında ilgili 

sınıf ve programlara kayıt hakkı elde ederler. 

 

 

http://www.mebnet.net/
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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. Aday öğrencilerin; öğrenimlerini kayıt hakkı elde ettikleri okul ve 

programda tamamlamaları esastır.  

 

 

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. 

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 yılı tamamladığını 

gösterir karnesinin fotokopisi (aslı da beraberlerinde bulundurulacaktır). 

c) Bir (1) adet vesikalık fotoğraf. 

d) Sınav harcının yatırıldığını gösteren banka dekontu.  

e) Doldurulmuş sınav başvuru formu (kayıt esnasında alacak). 

 Adaya, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adına hazırlanmış resimli Sınav 

Giriş Belgesi verilir. Aday, Sınav Giriş Belgesini sınav günü yanında bulundurur. 

 

 

8. KAYIT ÜCRETİ  

Sınav kayıt ücreti 100 TL’dir. Sınav ücreti Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’ndaki 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Fonu 10-304-83078 numaralı hesaba 

yatırılmalıdır. Sınav ücreti bankanın tüm şubelerine yatırılabilir. 

 

 

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 bulundurmalıdır. Ayrıca adayların sınav sırasındaki su ve 

yiyecek ihtiyacı veli tarafından sınav öncesi temin edilecektir. Adaylar sınav sırasında su 

içebilir ancak yiyecek ihtiyacı sınav aralarında karşılanacaktır. 
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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, elektronik diğer her türlü araç ve 

gereç getirmeleri kesinlikle yasaktır. 

 

 

11. 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. 

 

  

12. 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. 

 

 

13. 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 alınır.                                                                                                                                                                                 

http://www.mebnet.net/

