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LEFKOŞA ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ GİRİŞ SINAVLARI 

(LAGSLGS) 

 

1. AMAÇ ve KAPSAM 

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınıvları; Bakanlığımıza bağlı Lefkoşa Anadolu Güzel 

Sanatlar Lisesi’nin müzik bölümü için altıncı (6.),  resim bölümü için de dokuzuncu (9.) sınıfına 

kayıt hakkı elde etme sınavlarıdır.  Ayrıca bu sınavlar kapsamında oluşturulacak yetenek sınavı 

jürisinin değerlendirmeleri sonucunda “güzel sanatlar lisesinde okumaya uygun yeterliliğe sahip” 

olarak yeterlilik gösterenler; “Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Kayıt-Kabul ve Devam-

Devamsızlık Tüzüğü” hükümlerine göre nakil yolu ile hangi sınıfa kayıt olabileceğine Talim ve 

Terbiye Dairesi Müdürlüğünce karar verilir.  

 

2. SINAVLARIN YAPISI ve KONTENJANLAR 

LAGSLGS, aşağıda sunulan alanlara yönelik olarak hazırlanmış performans sınavlardır.  

Sınavlar şu şekilde düzenlenecektir: 

 

A. Müzik Bölümü Altıncı (6.) Sınıfa Giriş Sınavı  

Sınava 2017-2018 Öğretim Yılında, beşinci (5.) sınıfı tamamlayan öğrenciler 

katılabilir. Sınav, aday öğrencilerin müzik alanı yeteneklerini ölçen 100 paunlık yetenek 

sınavı ölçme-değerlendirme uygulamalarını içerir. 

 

B. Müzik Bölümü Dokuzuncu (9.) Sınıfa Giriş Sınavı  

Sınava 2017-2018 Öğretim Yılında, sekizinci (8.) sınıfı tamamlayan ortaokul diploma 

not en az 6.00 olan ve “Müzik” dersinin 3 yıllık yılsonu başarı notlarının ortalaması 

sekiz (8) olan öğrenciler katılabilir. Sınav; aday öğrencilerin müzik alanı yeteneklerini 

ölçen yetenek 80 paunlık yetenek sınavı ve ölçme-değerlendirme uygulamalarını ve 20 

puanlık Türkçe Kompozisyon değerlendirmesini içerir. 

 

C. Resim Bölümü Dokuzuncu (9.) Sınıfa Giriş Sınavı  

Sınava 2017-2018 Öğretim Yılında, sekizinci (8.) sınıfı tamamlayan ortaokul diploma 

not en az 6.00 olan ve “Resim” dersinin 3 yıllık yılsonu başarı notlarının ortalaması 

sekiz (8) olan öğrenciler katılabilir. Sınav; aday öğrencilerin resim alanı yeteneklerini 

ölçen yetenek 80 paunlık yetenek sınavı ve ölçme-değerlendirme uygulamalarını ve 20 

puanlık Türkçe Kompozisyon değerlendirmesini içerir. 

 

 Sınavların tümü, eş zamanlı olacak şekilde aynı gün Lefkoşa Anadolu Güzel 

Sanatlar Lisesi’nde saat 09:00’da başlayacaktır. Aday öğrencilerin sınav saatinden 

en az yarım saat önce sınavın yapılacağı okulda olması gerekmektedir.  

 



LAGSL Giriş Sınavı 

LAGSLGS-2018 

 
2 

 

3. SINAVLARA İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER 

 Başvuru tarihleri: 10 - 12 Eylül 2018 (Pazartesi - Çarşamba) 

 Sınava yönelik kurs çalışmaları: 12 – 13 Eylül 2018 (Çarşamba – Perşembe) 

 Sınav Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 

 Sonuçların ilanı: 15 Eylül 2018 Cumartesi 

 Yerleşme hakkı elde edenlerin okula kayıtları: 17 Eylül 2018 Pazartesi  

 

4. SINAVLARA KİMLER KATILABİLİR? 

2017-2018 öğretim yılında KKTC’de veya KKTC dışında herhangi bir  (resmi veya özel) 

okulda tamamlamış tüm öğrenciler katılabilir.  

 LAGSL Giriş Sınıvlarının hiçbir aşamasının telafisi yoktur. 

 

5. SINAV PUANININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞARI BARAJI 

Tüm sınıflar için sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Altıncı (6.) sınıflar kayıt hakkı 

elde edebilmek için en az 50 puan,  Dokuzuncu (9.) sınıflar kayıt hakkı elde edebilmek için ise en az 

60 puan alınması gerekmektedir. Her bir sınıf ve program için başarılı olan öğrenciler, almış 

oldukları puana göre oluşacak sıralama listeleri kapsamında ilgili sınıf ve programlara kayıt hakkı 

elde ederler. 

 

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. 

 

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 2017-2018 öğretim yılına ait ilkokul 

tamamlama belgesi veya ortaokul diplomasının fotokobisi. Ortaokul mezunu 

öğrencilerin 3 yıllık müzik veya resim dersinin yılsonu notlarının ortalamasını 

göstererir okullarından alınmış onaylı belgesi. 

c) Bir (1) adet vesikalık fotoğraf. 

d) Sınav harcının yatırıldığını gösteren banka dekontu.  

e) Doldurulmuş sınav başvuru formu (kayıt esnasında alacak). 
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8. 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 İÇİN GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLER  

Sınav için ihtiyaç duyacakları araç ve gereçler ve sınav salonuna gerirelmesi yasak olan araç 

ve gereçler kayıt esnasında adaylara bildirilecektir. Adayların bu kurallara uyması esastır. 

Sınav kurallarına uyulmaması, ilgili adayın sınavının iptaline neden olur. 

 

 

10. 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. 

  

 

11. 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. 

 

 

12. 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. 

                                                                                                                                                                                                            

http://www.mebnet.net/

