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Geçen hafta üzülenleri  
Fen soruları güldürdü

Sayısal tercihi yapacak adayların girdiği 
Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) dün yapıldı. 
Hem adaylara hem de uzmanlara 
göre sorular kolaydı. Geçen hafta ise 
Matematik’te adaylar çok zorlanmış ve 
salondan çıkmak için sürenin  
dolmasını beklemişti. Son LYS bugün

Bürde ÖZÇAKIR/EĞİTİM

GEÇEN hafta yapılan Matema-
tik Sınavı’nda (LYS-1) sorular çok zor 
olduğu için salondan çıkmak için 100 
dakikalık sürenin dolmasını bekleyen 
adayların dün Fen Bilimleri Sınavı’nda 
(LYS-2) yüzleri güldü. Hem uzmanlara 
hem adaylara göre sorular çok kolaydı.

Üniversiteye geçişin ikinci aşaması 
olan Lisans Yerleştirme Sınavları’nda 
(LYS) dün Fen Bilimleri (LYS-2) ile 
Yabancı Dil (LYS-5) sınavları yapıldı. 
Saat 10.00’da başlayan sınav 135 dakika 
sürdü. Türkiye’de 81 il merkezi ile 
Lefkoşa’da gerçekleştirilen sınavda  
her biri 30’ar sorudan oluşan biyoloji, 
fizik ve kimya testleri yer aldı.  
Her testten 1’er olmak üzere 3 tane  
açık uçlu soru yer aldı. LYS-2’ye 
başvuran aday sayısı 470 bin 409 oldu.

MF PUAN TÜRÜ İÇİN YARIŞTILAR
Fen Bilimleri Sınavı sonuçları 

geçtiğimiz hafta yapılan LYS-1 ile 
birlikte adayların Matematik Fen 
(MF) puanlarının hesaplanmasında 
kullanılacak. 4 farklı puan türünün 
çıkacağı MF puanları ile adaylar 
mühendislik ve tıp başta olmak üzere 
sayısal bölümleri tercih edebilecekler. 

AYNI GÜN LYS-5 YAPILDI
Adaylar dün öğleden sonra ise  

saat 14.30’da Yabancı Dil (LYS-5) 
sınavına girdi. Almanca, İngilizce ve 
Fransızca dillerinden yapılan  
sınavda adaylar 80 soru yanıtladı.

KOÇ Üniversitesi’nin “23. Yıl 
Lisans ve Lisansüstü Mezuni-
yet Töreni”, Rumelifeneri Kam-
pusu’nda gerçekleştirildi. Bu yıl 
bin 24 öğrencinin diploma aldığı 
törende mezunlara seslenen Koç 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baş-
kanı ve Koç Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, 
“Sizler, Cumhuriyet’in ilke ve inkı-
lapları doğrultusunda ilerleyen, 
demokrasiye inanan, laik, yeni-
likçi, kendine güveni tam, hür fikirli 
gençler olarak, memleketimiz ve 
insanlık için önemli işler yapa-
cak olan yarının liderlerisiniz. Sizin 
değerli katkılarınızla gelecekte 
daha da müreffeh ve aydınlık bir 
dünyada yaşayacağımıza eminim” 

dedi. Koç, şöyle devam etti: 
“Her zaman kendinize güve-

nin, en çok arzuladığınız işi yapın. 
Zira sevmeden yapılan işlerde 
başarılı olmak imkânsız. Geç-
mişinize, tarihinize, kültürünüze, 
geleneklerinize daima sahip çıkın 
ama bugünden kopmayın. Çevre-
nize karşı duyarlı olun, yaptığınız 
her işte topluma da fayda sağ-
lamaya çalışın. Dünyadaki hızlı 
değişime ayak uydurmaya gayret 
edin, kendinizi sürekli yenileyin. 
Çalışmaktan yılmayın. Ulu Önder 
Atatürk’ün ‘Çalışmadan, öğren-
meden, yorulmadan rahat yaşa-
manın yollarını aramayı alışkanlık 
haline getirmiş milletler evvela 
haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, 

daha sonra istikballerini  
kaybetmeye mahkûmdurlar’ 
sözünü aklınızdan çıkarmayın.”

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Umran İnan da 2016-2017 
akademik eğitim dönemini, araş-
tırmaya, keşfe ve ilerlemeye veri-
len önem, destek ve katkının 
sonuçlarını birbiri ardına gördükleri 
bir yıl olarak değerlendirdi. Konuk 
konuşmacı olarak törene katı-
lan Nobel Fizik Ödülü sahibi eski 
ABD Enerji Bakanı Prof. Dr. Steven 
Chu ise yeni mezunlara “Dünya 
bugün, sürdürülebilir bir gelecek 
için gerekli yenilikleri yaratacak 
bilim insanları ve mühendislere 
her zaman olduğundan daha fazla 
ihtiyaç duyuyor” diye seslendi.

BAŞTA hukuk, işletme, ulus-
lararası ilişkiler gibi bölümleri ter-
cih ederken kullanılacak Türkçe 
Matematik (TM) puanlarıyla tercih 
yapacak adaylar bugün Edebiyat 
Coğrafya Sınavı’na (LYS-3) girecek. 
Bu sınav ile birlikte bu yılın LYS 
maratonu da tamamlanmış olacak.

Sınav sabah 10.00’da başlaya-
cak, tek oturumda uygulanacak ve 
toplam 120 dakika sürecek. LYS-
3’te, Türk Dili ve Edebiyatı Testi ile 
Coğrafya-1 Testi yer alacak. Türk 

Dili ve Edebiyatı Testi’nde 56 soru 
bulunacak ve 85 dakika cevap-
lama süresi verilecek. Coğrafya-1 
Testi’nde ise 24 soru yer alacak ve 
adaylara 35 dakika tanınacak. Her 
bir test ayrı soru kitapçığında bulu-
nacak, tek cevap kâğıdı kullanıla-
cak. LYS-3’te de adayların karşısına 
kısa cevaplı açık uçlu soru çıkacak. 
Bu sorular Türk Dili ve Edebiyatı 
Testi’nde 2, Coğrafya-1 Testi’nde 
ise 1 soru olarak yer alacak. 

Bu sorularda kodlama hatası 

yapılırsa cevap doğru kabul edil-
meyecek. Adaylar bu sorunun 
cevabını cevap kâğıdının ilgili ala-
nında uygun yüze katlayacak.

Son yıllarda Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı’nda (YGS) olduğu gibi 
LYS-3’te de adayların karşısına 
güncel edebiyat soruları çıkıyor. 
Özellikte Cumhuriyet dönemi yazar-
larına ilişkin sorular sınavda dikkat 
çekiyor. Uzmanlar da bu sorulara 
dikkat çekerek, bu konuların tekrar 
edilmesi gerektiğini vurguluyor. 

DÜN sayısal puan-
ların hesaplanmasında 
kullanılacak Fen Bilim-
leri (LYS-2) Sınavı’na 
giren öğrencilere göre 
sorular çok kolaydı. 
Sorular bu kadar kolay 
olunca da geçen 
haftanın Matematik 
Sınavı’nın (LYS-1) başta 
tıp ve mühendislik olmak üzere 
sayısal bölümleri tercih ederken 
kullanılacak Matematik Fen 
(MF) puanlarının hesaplanma-
sında etkili olacağı anlaşılıyor. 

Eğer bugün yapılacak 
Edebiyat- Coğrafya Sınavı 
(LYS-3) da aynı şekilde kolay 
sorulardan oluşursa LYS-1 yine 
hukuk, işletme gibi bölümlerde 
okuyan adayların kullanacağı 
Türkçe Matematik (TM) 
puanlarının oluşmasında  
aynı etkiye sahip olacak. 

Oysa sıralama sınavlarındaki 
mantık bilen ile bilmeyen 
adayları olduğu gibi en 

üst dilimde yer alanları da 
birbirinden ayırabilecek 
nitelikte soru hazırlamaktan 
geçiyor. Soruların hepsi çok 
zor olunca bu kez “bilenleri 
birbirinden ayırmak” zorlaşıyor. 
Çok kolay olunca aynı sorunla 
karşılaşılıyor. Bu kez de 
sınavlarda binlerce tam  
yapan çıkıyor ve belli puan 
gruplarında yığılmalar yaşanıyor. 

Anlaşılan hem soru  
hazırlama uzmanlarının  
yerleştirme sınavlarında  
uygulanan “kolay”, “zor” ve 
“çok zor” soruların hazırlan-
masındaki mantığı bir kez daha 
gözden geçirmeleri gerekiyor.  

GÜNLERDIR adaylar LYS-
1’de tartışmalı iki sorunun iptal 
edilip edilmediğini öğrenmeye 
çalışıyor. Hatırlanacağı üzere 
sınavın ardından hem adaylar 
hem de eğitimciler uzay  
analitiği ile ilgili yöneltilen  
2 soru için “Müfredat dışı” 
değerlendirmesi yapmıştı. Bu 
konu 2012 yılında yapılan 
değişiklikle müfredattan çıktı ve 
12’nci sınıflar da dahil olmak 
üzere lise öğrencileri bu konu-
yu işlemedi. Bu yüzden de  
2 sorunun iptal edilmesi gerek-
tiği ifade ediliyor. Bu amaçla  
da hem adaylar hem de mate-
matik öğretmenleri ÖSYM’ye 
dilekçe verdi. Soruların iptal 

edilip edilmediğini yetkili-
lerden aldığımız bilgiye göre 
11 Temmuz’da LYS sonuçları 
açıklandığında göreceğiz. 

Soruların iptal edilmesi 
durumunda ne olacağına  
gelince; değerlendirme 80 
soru üzerinden değil, 78 soru 
üzerinden yapılacak. Geç-
miş yıllarda iptal soru olursa 
adaylar puan alıyordu. Ancak 
yapılan yasal değişiklikle aday-
ların iptal sorudan sonra puan 
almalarına son verildi. Yani 
ÖSYM’nin hatalı soru hazır-
lamasının bedelini adaylar 
ödemeye başladı. Hem hatalı 
sorular ile sınavda zaman hem 
de puan kaybetmeye başladılar.

EĞİTİM

LYS  
sonuçları  

11 Temmuz’da

LYS sonuçları 11 Temmuz’da açıklanacak. LYS sonuç-
ları ile birlikte YGS ile LYS yerleştirme puanları ve  
başarı sıraları da açıklanmış olacak. Adaylar sonuçları  
ÖSYM sitesinden ya da mobil uygulama aracılığıyla 
öğrenebilecek. LYS’de 180 ve üzerinde puan alan  
adayların lisans programlarını tercih etme hakkı olacak.

Öğretmene 
bayram 
müjdesi

RAMAZAN Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması 
haberini bekleyen binlerce öğretmene müjdeli haber, 
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin’den 
geldi. Tekin, Twitter hesabından, “Değerli arkadaşlar, 
Sayın Bakan’ımızın onayıyla seminer döneminin bay-
ram sonrası 3 günü idari izin uygulayacağız” dedi. 

SORULAR 
ÇOK 

KOLAY

ADANA’da her kentte olduğu gibi 
geç kalan adaylar olurken, bir aday 
ise hem şaşkınlığına kendi güldü hem 
de güldürdü. Bugün gireceği sınava 
dün gelen ve yanlışlığının ortaya  
çıkması üzerine gülerek, binadan ayrı-
lan aday, çevredekileri de güldürdü. 

GAZETECİLER YETİŞTİRDİ
Sakarya’da da Gül Nisa Öztürk 

yanlış sınav belgesi ile geldi. Sınav 
belgesi çıktısı alabilmek için fotoğraf-
çıya koştu. AA muhabirleri genç kızın 
koşturmasını görünce sınava gire-
ceği binaya otomobilleri ile götüre-
rek, son dakikada yetiştirdi. Ablası,  
“Yanlış sınavın çıktısını almış, siz 
yetiştirmeseniz giremeyecekti” dedi. 

SINAVIN ardından 
adaylar sosyal medyada 
soruların kolaylığını dile 
getirirken en fazla yorum 
yapılan soru ise “doğma-
mış kardeşinin göz rengini 
hesaplayan Fatih” oldu. 

n Doğmamış kardeşi-
nin göz rengini hesaplayan 
Fatih ile Matematik’teki 
Pelin’in bir alakası var mı?

n Nasıl yani ben bunun 
için mi günlerce çalıştım? 

n Fatih doğmamış  
kardeşinin göz rengini 
neden hesaplıyor? 

n Bana kolay  
gelen sınavda millet  

neler yapmaz
n Açık uçlu  

soruların güzelliği
n Hız- Kovalent- Ref-

leks adımı kodlar gibi kod-
ladım teşekkürler ÖSYM

n Açık uçlu sorular 
fazla açık değil miydi?

n Bir ortasını  
bulamadınız şu sınav  
zorluğunun bu seferde 
“Yok öyle soru sormaz’’ 
diyerek çelişkiye düştüm.

n Çok kolaydı ya hiç  
iyi olmadı kolay olması...

n Keşke sorular  
zor olsaydı da yapanla 
yapamayan ayrılabilseydi. 

1 GÜN ÖNCE 
SINAVA GİTTİ

FEN Bilimleri Eğitim  
Kurumları, Uğur Okulları,  
Nesibe Aydın Okulları uzmanları 
soruları şöyle değerlendirdi: 

FİZİK: Yorum becerisini ölçen 
sorular. Günlük hayatla teknolo-
jiyi birleştiren sorular. Soru kökle-
rini iyi okuyanlar doğru yaptı. Açık 
uçlu soru 9’uncu sınıfta görülen 
kuvvet hareket konusundan geldi. 

KİMYA: Müfredata uygun. 
Sorular kolay ve temel bilgileri  
içeren nitelikte. Açık uçlu soru 
kimyasal bağlar konusundan geldi. 

BİYOLOJİ: 2-3 eleyici  
soru dışında orta güçlükte. 
Yoruma dayalı sorular da  
vardı. Açık uçlu soru sinir  
sistemi konusundan çıktı. 

SOSYAL MEDYADA 
‘DOĞMAMIŞ KARDEŞ’ 

UZMANLAR SORULARI 
NASIL DEĞERLENDİRDİ?

LYS maratonu bugün Edebiyat-Coğrafya

Sayısal puanları 
Matematik belirleyecek

2 soru iptal olacak mı?

T.C.MERSİN 2. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2016/450 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : TAPU KAYDI: Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesinde kain ,670 ada,145 parsel 
sayılı, 458,00m2 miktarlı portakal bahçesi nitelikli ana gayrimenkulde 4. kat ,28/256 arsa paylı 8 nolu 
mesken.
GAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLERİ: Taşınmaza ulaşım için Mersin Merkezinde bulunan Tulumba 
kavşağından, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden Mezitli İstikametinde yaklaşık 650 metre devam 
ederek, Muğdat kavşağından deniz tarafına (sol kol tarafına) 1314 sokağa dönülerek 290m kadar 
devam ederek 1307 sokak üzerinde 220m kadar devam ederek sol tarafa devam eden 1304 sokağa 
dönülür Yücel Apartmanının zeminine ulaşılır. 11 Eylül 1984 tarih 241/1984-4/94 inşaat ruhsatına 
istinaden zemin kat +4 normal katlı olarak inşa edilmiş binanın 4. katında 28/256 arsa paylı 8 nolu 
mesken mimari projesine uygun bürüt 135,00m2 alanlı salon, 3 oda, mutfak antre, hol, banyo, la-
vabo +WC ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Meskenin giriş kapısı çelik pres kapı. iç kapıları ahşap 
doğrama, meskenin bir odasının dış doğraması ahşap olup diğer dış doğramalar PVC dir. Meskenin 
bütün zemini karo mozaik kaplı, banyo wc alanları nın zemini seramik ve duvarlar tavana kadar fay-
ans, banyo alanında küvet, klozet ve lavabo mevcut, duvar ve tavanları sıvalı ve üzeri boyalı, mutfak 
alanında mermer mutfak tezgahı ve tezgah altı ve üstü dolapları mevcuttur.
Adresi  :Gazi Mahallesi, 1304 sokak no:4 Yücel Ap, kat:4 Daire No:8 YENİŞEHİR/
MERSİN adresindedir.
Yüzölçümü  : Bürüt 135,00m2
Arsa Payı  : 28/256
İmar Durumu  : Yenişehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14/02/2017 
tarih 1201/2409 sayılı yazılarında parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Blok Nizam 5(BL-5) 
kat konut alanına isabet ettiği bildirilmiştir.
Kıymeti  : 110.000,00 TL
KDV Oranı  : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kayıdında olduğu gibi
1. Satış Günü  : 27/07/2017 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü  : 24/08/2017 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : MERSİN ADLİYESİ ZEMİN KAT Z-19 MEZAT SALONU MERSİN
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, 
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı tak-
dirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen 
değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla 
en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gid-
erlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü mad-
desi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin 
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve 
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temer-
rüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat 
bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği tak-
dirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2016/450 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.15/06/2017
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Ömer M. Koç, törende konuşma yaptı. 

Koç Üniversitesi’nde bin 24 
öğrencinin mezuniyet sevinci


