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DÜN Ede-
biyat-Coğrafya 
Sınavı’nın (LYS-
3) yapılmasıyla 
birlikte bu yılın 
Lisans Yerleş-
tirme Sınavları 
(LYS) son buldu. 
LYS-3 adaylara ve 
eğitimcilere göre kolaydı. 
Önceki gün yapılan  
Fen Bilimleri Sınavı’nı 
(LYS-2) da hatırlatan 
adaylar bu kez soruların 
kolaylığından yakındı. 
Adaylar, “Bilenle bilme-
yeni ayıracak sorular  
sormalısınız” dedi. 

Üniversite sınavlarında 

maraton 5 oturumlu 
LYS’lerin sonun-
cusu olan LYS-
3’ün yapılmasıyla 
tamamlanmış 
oldu. LYS-3, 
Türkiye’de  
81 il merkezi 
ile Lefkoşa’da 

saat 10.00’da baş-
ladı. Tek oturumda 
yapıldı ve 120 dakika 
sürdü. Sınavda aday-
lara Türk Dili ve  
Edebiyatı testinde  
2’si açık uçlu olmak 
üzere 56, Coğrafya-1  
testinde ise 1’i açık  
uçlu 24 soru yöneltildi.

Öğretmenler norm 
kadro fazlası mı olacak?
GEÇTİĞİMİZ hafta 

ortaöğretim kurumlarında yani 
liselerde 2017-2018 öğretim 
yılından itibaren uygulanmak 
üzere haftalık ders saatleri 
çizelgesinde değişiklik  
yapıldı. Bu değişiklikler  
önce hazırlık ve 9’uncu 
sınıflardan başlayacak. 
Kademeli geçişle diğer 
sınıflarda da bu değişiklikler 
yaşama geçecek.

Bu değişikliklerde en 
dikkat çeken haftada  
1 saat olan Din Kültürü  

ve Ahlak Bilgi, Görsel  
Sanatlar ve Müzik dersinin  
2 saate çıkarılması oldu. Yine 
11’inci sınıflarda okutulan 
felsefe dersi de 10’uncu 
sınıflarda zorunlu oldu. 

Buna karşılık biyoloji  
dersi 3 saatten 2’ye indirilir-
ken Dil ve Anlatım ile Türk 
Edebiyatı dersleri, Türk Dili  
ve Edebiyatı adı altında 
birleştirildi. Yine birleştirilen 
derslerden biri de Sağlık Bil-
gisi ve Trafik Kültürü. Hazırlık 
sınıfı olan Anadolu liselerinde 
ise birinci yabancı dil dersi bu 
sınıflarda 6’dan 4’e düşürüldü. 

Peki bu değişiklikler öğret-
menleri nasıl etkileyecek?

Eğitimcilere göre ders 
saatlerindeki bu yeni 
düzenleme birçok  
öğretmenin norm kadro 
fazlası olmasına neden 
olacak. Bu durum da atama 
bekleyen 400 binden fazla 
öğretmen için atanma şansının 
azalmasına yol açacak. 

Bunun için de öğretmenler 
diplomaya bağlı alan deği-

şikliğinin yapılmasını istiyor. 
Ancak Milli Eğitim Bakanlığı 
buna sıcak bakmıyor. MEB 
Müsteşarı Yusuf Tekin de 
geçtiğimiz günlerde alan 
değişikliği ile ilgili soru üze-
rine şu açıklamayı yaptı: “Bu 
uygulama yeterince mezun 
bulunamayan alanlarda öğret-
men ihtiyacının giderilmesi 
için hayata geçirildi. Ancak 
şu anda her alanda üniversite 
mezunu bulunuyor. Dolayı-
sıyla kendi içimizden bu  
alanlara öğretmen arkadaşla-
rımızı kaydırmak yerine  
genç arkadaşları milli  
eğitim ailesine katmayı  
tercih ediyoruz. Zorunlu 
haller dışında alan değişikliği 
gündemimizde yok.” 

Ancak öğretmenler de 
eğitimci sendikaları da ders 
saati düzenlemesinin tıpkı 
4+4+4 eğitim sistemine 
geçişte olduğu gibi belli 
branşlarda öğretmenleri norm 
kadro fazlası yapacağına 
dikkat çekerek, yönetmelikte 
yer aldığı gibi diplomaya  
bağlı olan değişikliğin 
yapılması gerektiğini 
söylüyor. Eğitimciler 
yönetmelikte yer almasına 
rağmen 4 yıldır bu değişikliğin 
yapılmadığını vurgulayarak, 
“Olmayan bir uygulama  
değil, yönetmelikteki 
hakkımızı istiyoruz” diyor. 

Haftalık ders saatleri 
değişikliğinden sonra 
bakanlığın alan değişikliğine 
ilişkin bu tutumunun  
değişip değişmeyeceğini 
önümüzdeki günler gösterecek. 

LYS soruları 
ve cevapları 

açıklandı

Tercih 
maratonu 

başlayacak

5 oturumlu LYS’lerin tamamlanmasının ardından  
sonuçlar 11 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar 
sonuçlarında okul puanlarının da eklendiği YGS  
ve LYS başarı sıraları ile yerleştirme puanlarını 
görecek. Sonuçlardan sonra da adaylar için  
temmuz ayında tercih maratonu başlayacak.

2 hafta sonunda tamamlanan 5 oturumlu LYS’le-
rin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, dün 
yayımlandı. ÖSYM,soruların Fikir ve Sanat Eser-
leri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif 
haklarının kendisine ait olduğunu, bu yüzden hiçbir 
şekilde çoğaltılıp yayınlanamayacağını hatırlattı.

Dün Edebiyat-Coğrafya (LYS-3) sınavının yapılmasıyla bu yıl 
üniversite için sınav maratonu tamamlandı. Ancak adaylar 
dün de önceki gün olduğu gibi soruların kolaylığından 
yakınarak, “Bilenle bilmeyeni ayıracak soru sorun” 
dedi. Sorularda ‘şiir yorumları’ dikkat çekti

DÜN en dikkat çeken ise adayların 
sınav yerlerine çok erken gitmeleri  
ve 15 dakika kuralına gösterdikleri 
titizlik oldu. ÖSYM’nin sınav saatinden 

15 dakika önce adayların salonlara 
alınma işlemine son vermesi birçok 
adayın daha önceki oturumlarda 
sınava girememelerine neden oldu. 

Dün ise Bursa’da bir genç kız  
5 dakika geç geldiği sınava giremedi. 

BURSA’da Cihat Özkan 
ayağı alçılı olduğu için sınava 
alınmayınca, alçısını söktü ve 

tekrar salona girmek istedi.  
Ancak bu kez de nüfus 
cüzdanı yerine yanında  

ehliyet olduğu için  
sınava giremedi. 

Bu yıl LYS-3’te ede-
biyat sorularında şiir 
yorumlarına yer veri-
lince adayların sosyal 
medya paylaşımla-
rında hem soruların 
kolaylığı hem de  
şiirlerin yorumları yer 
aldı. İşte sosyal med-
yada aday yorumları:

n Koca sene  
çalışıp yapamayan 
TM’ci varsa hiç  
okumasın üniversite.

n Bu kadar kolay ola-
cağını düşünmemiştim.

n “Her akşam  
güneşin battığı yerden 
gözlerin doğuyor gece-
lerime” dizelerini görüp 
duraksayanlar derneği.

n O dizeleri görünce 
tüm dikkat dağıldı. 

n Biraz zor sorsaydınız 
da çalışanların farkı  
ortaya çıksaydı.

n Bilenle bilmeyeni  
ayıracak soru sorun.

LYS’de adayların  
‘kolay soru’ isyanı var

LYS-3 sonuçları adayların 
hukuk ve işletme başta olmak 
üzere Türkçe-Matematik (TM) 
ile gazetecilik, tarih, halkla iliş-
kiler gibi sözel bölümlere girer-
ken kullanılacak Türkçe-Sosyal 
(TS) puanlarının hesaplanma-
sında kullanılacak. Adaylar gibi 
eğitimcilere göre de sınav soru-
ları kolaydı. Fen Bilimleri Eği-
tim Kurumları, Sevinç Eğitim 
Kurumları, Nesibe Aydın Eğitim 
Kurumları, Uğur Okulları,  
Doğa Koleji uzmanları LYS-3 
sorularını şöyle değerlendirdi:

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: 
Öğrenciyi zorlayan sorulara 
pek yer verilmedi. Cumhuriyet 
Dönemi Türk Edebiyatı ve şiir 

yorumlama soruları edebi-
yat bölümünün öne çıkan 
konuları oldu. Batı edebiyatı 
sanatçılarına yönelik soru-
lara bu yıl da yer verilmedi. 
Açık uçlu sorular, nazım şekli 
ve türünden soruldu. Nokta-
lama ve anlatım bozukluğu 
konularından soru yok.  
Bazı paragraf soruları eleyici. 

COĞRAFYA-1: Çalışan 
öğrencinin rahatlıkla yapabi-
leceği bir sınav. Bilgiyi  
kullanmaya, yorumlamaya 
yönelik, ayrıntılı harita  
bilgisi gerektiren sorular. 
Öğrencilerin tüm lise  
müfredatına hâkim olması 
gerek. 3-4 eleyici soru var.

UZMANLAR SORULARI 
NASIL YORUMLADI

BU KEZ  
15 DAKİKA 
KURALINA 

UYULDU

ALÇISINI SÖKTÜ AMA  
YANLIŞ KİMLİKTEN GİREMEDİ

Sorulardaki ‘şiirler’ 
yorumlara yansıdı

SINAV MARATONU 
BİTTİ, SIRA 

SONUÇLARDA

?

T.C. ANTALYA 11. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2015/2446 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
POSTA ADRESİ  : Kepez Şafak Mahallesi 4266. Bina No: 27 Lütfiye Apt. Giriş kat (Bod-
rum Kat) Daire No : 2
TAPU KAYDI  : Antalya ili, Kepez ilçesi, Şafak mah. 3481 ada, 5 parsel sayılı 
taşınmazda kain Bodrum kat 2 nolu bağımsız bölüm Y.Ölçümü : 487 m2 4/44 Arsa paylı, Mesken,Malik: 
Mehmet Koltuk / Burhanettin oğluadına kayıtlı Hisse : Tam
İMAR DURUMU  : Satışa konu üzerinde bulunduğu arsa vasfındaki taşınmaz için Kepez 
Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğündenalınan 20.08.2016 Tarih ve 21209 Sayılı yazıda 
belirtildiğine göre taşınmazın üzerinde bulunduğu arsa 1 /1000 Ölçekli uygulama imar planında ayrık 
nizam 3Katlı ,Taks 025, Kaks 075 Emsalli konut imarlı arsadır.Taşınmazın üzerinde 04.12.2007 Tarih 
ve 695No’lu yapı ruhsatıyla kat irtifakı kurulmuştur.
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmazın Şafak Mahallesindeyapılaşma önemli oran-
da tamamlanmış alt yapı hizmetlerinden yol,su,elk, kanal mevcut olup bölgeye topluve özel ulaşım 
imkanlarıyla rahatlıkla ulaşılmaktadır. Taşınmaza yakın mesafede Okul,Park, Alışveriş merkezi gibi 
sosyal donatı alanları bulunmaktadır.Taşınmazınbulunduğu binabetonarme karkas inşaat sisteminde 
olup her normal katta 2 Meskenolmak üzere binada toplamda 8B.Bölüm bulunmakta olup bina 6-7 
yıllıktır. Taşınmaz binanın Bodrum katında (Bodrum kat yaklaşık yol kot seviyesinde)kuzey- doğu 
-batı istikametlerine cepheli konumdaçelik dış kapılı taşınmaz2 oda, 1 salon,mutfak, antre, banyo, 
wc- lavabo,ve 1 Teras mahallerinden oluşmaktadır.Taşınmazın oda zeminleri laminat parke kaplama, 
ıslak alanları seramik olup, ahşap panel iç kapılar, pvc.ısıcamlı pencerelersıvalı,saten boyalı, mutfak 
dolaplı, vestiyerli olan taşınmazprojesindebrüt 56 m2 dir.
Kıymeti : 130.000,00 TL
KDV Oranı  : %1
Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü  : 14/08/2017 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 14/09/2017 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri  : Antalya 11. İcra Müdürlüğü -
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi 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 takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, 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 gider-
lerini 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 ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere 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 
maddesi 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 temerrüt 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 2015/2446 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.15/06/2017 Basın : 623384 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. ANKARA 19. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2016/22256 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Ankara İl, Keçiören İlçe, 5639 Ada No, 10 Parsel No, Aşağıeğlence Mahallesi, 
Teras 7 nolu Bağımsız bölüm; antre, 2 oda, salon, mutfak, wc, banyo ve 1 balkondan oluşmaktadır. 
Giriş kapısı çeliktir. Antre zemini mozaik, duvarları boyalıdır. Salon ve odaların zemini mozaik, duvar-
lar boyalı, tavan kartonpiyerlidir. 1 oda salona açılmaktadır. Mutfak zemini seramik, duvarları boyalıdır. 
Mutfak tezgahı mermer, tezgah alnı boyalı, tezgah üzerinde suntalam dolap mevcut olup tezgah 
altında dolap bulunmamaktadır. Wc zemini mozaik, duvarları 1/2 seramik üst kısımları boyalıdır. 
Wc’de hela taşı ve lavabo bulunmaktadır. Banyo zemini mozaik, duvarları 1/2 seramik üst kısımları 
boyalı olup lavabo bulunmaktadır. Teras zemini şap kaplıdır. Pencere doğramaları PVC+Isıcamlı, iç 
kapılar ahşap üzeri yağlı boya kaplıdır. Konut, kombi sistem ısıtmalı, doğalgazlıdır. Konutun faydalı 
kullanım alanı içten içe yapılan ölçülere göre 51,00 m2.dir.
Adresi  : Aşağıeğlence Mahallesi, Azık Sokak No:16’Da Bulunan, Emel Apartmanı 
Teras Kat, 7Nolu Keçiören / ANKARA
Yüzölçümü  : 51,00 m2
Arsa Payı  : 17/157
Kıymeti  : 100.000,00 TL
KDV Oranı  : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü  : 08/08/2017 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü  : 19/09/2017 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri  : 2 Nolu Mezat Salonu - Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye MERKEZ / ANKARA
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 takdirde elek-
tronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün so-
nuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 
%50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 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 ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere 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 
maddesi 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 temerrüt 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 2016/22256 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları 
ilan olunur. Basın : 623587 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de


