
Yakın Doğu Koleji 2020-2021 Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavı Hakkında Bilgilendirme

 Sınav 13 Haziran 2020 Cumartesi günü, saat 09.00’da Lefkoşa Yakın Doğu Kolejinde
ve  Gazimağusa’da  Namık  Kemal  Lisesinde  yapılacaktır.  İki  oturumdan  oluşacak
sınavın birinci oturumunda; 30 matematik, 10 fen bilgisi ve 10 sosyal bilgiler sorusu,
ikinci oturumunda ise;  30 Türkçe, 20 İngilizce sorusu olmak üzere toplam 100 soru
sorulacaktır. 

 Sınavımız, Eğitim Bakanlığının açıkladığı KGS-2 sınavının konularını kapsamaktadır. 

 Geçmiş yıllara ait sınav sorularına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Geçmiş yıllara ait sınav soruları için link : https://nec.k12.tr/ydk-sinav-sorulari/

 Sınav kayıtlarımız 12 Haziran’a kadar devam edecektir.

 Aday  öğrencinin  sınav  kaydı  için;  Yakın  Doğu  Bankasının  herhangi  bir  şubesine
(aşağıda  belirtilen  hesap  numarasına)  100  TL  tutarındaki  miktarı  yatırması  ve
yatırımını gösteren dekontla birlikte bir adet fotoğrafı gerekmektedir. (Fotoğraf, Sınav
Giriş Kartı’na yapıştırılacaktır.)

 Sınav  kaydını  ONLINE  olarak  sitemizden  veya  Lefkoşa  için  Yakın  Doğu  Koleji
Ortaokul Sekreterliği’nden, Mağusa için ise, Mağusa Küçük Sanayi bölgesindeki Near
East Bank binasında bulunan Yakın Doğu Koleji standından yapabilirsiniz.

 Online kayıt sırasında, almış olduğunuz banka dekontunun FİŞ-NO’sunun yalnızca
rakamlarını  giriniz,  harfleri  lütfen yazmayınız.  Online kaydınız yapıldıktan sonra e-
mail adresinize bir saate kadar Sınav Giriş Kartı’nız gönderilecektir.

 Yakın Doğu Koleji‘nin eğitim sistemi, giriş sınavı, burs sistemi, vizyonu, aktiviteleri,
sportif  ve akademik başarıları hakkında daha detaylı  bilgi  alabilmek için okulumuz
idaresine ulaşabilirsiniz.

 Hafta içi 08.30-16.00 saatleri  arasında, Yakın Doğu Koleji  ile ilgili  bilgilendirme ve
sorularınız için bizlerle yüz yüze görüşebilir veya (0392) 2236464 (5161 veya 5355)
no’lu telefonlardan bizleri arayabilirsiniz.

 Okulumuzla ilgili bilgiler okulumuzun web sitesinde ayrıca mevcuttur.

 Yakın  Doğu  Koleji  Giriş  Sınavı,  koronavirüs  (COVID-19)  pandemisi  önlemleri
kapsamında  sosyal  mesafe  ve  hijyen  kurallarına  uygun  bir  şekilde
gerçekleştirilecektir. 

 Sınava katılacak öğrencilerin uyulması gereken kurallara önem vermeleri ve sınava
gelirken, eldiven ve maskelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 Başarılı  öğrencileri ödüllendirmek, başarıyı teşvik etmek ve eğitime destek vermek
amacı ile Burs Sıralama Seviye Tespit ve Giriş Sınavı kapsamında verilen Dr. Suat İ.
Günsel Bursu almaya hak kazanan öğrenciler, kolej eğitimleri süresince herhangi bir
eğitim harcı ödemeyecekler ve her yıl 9 ay boyunca 500 TL’lik harçlık alacaklardır. Bu
özel bursun yanında başarılı olan öğrencilere tam eğitim bursu, yarım eğitim bursu ve
çeyrek eğitim bursu da verilecektir.
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