ÜNĠVERSĠTE Adayı olup 2010’da
YGS, LYS(ÖSS)’ ye girecek öğrencilere
(Mezun veya Lise son sınıf) yararlı pratik
bilgiler içeren ygs,LYS Haber Bültenimdir;
Yazan;www.kemalturkeli.com,

www.atakoygazete.com.tr Rehberlik
köşesi yazarı Matematik Öğretmeni Kemal
Türkeli 0536.511 84 00, 0212.442 30 40

Soru 1 :

değişen soru sayısına ve 2009 Testlerinin
içeriğine göre yeniden şekillendirmeleri
gerekecek. Ayrıca LYS(ÖSS) Adayları
ÖSYM’nin sitesinde verilen 2009 ÖSS
sonuçları ile ilgili istatistik bilgileri
incelesinler ve ÖSS’de geçmişte
sorulmuş Test sınav sorularını çözmeye
çalışsınlar.
(www.kemalturkeli.com sitemden de
Üniversite sınav sorularına + çözümlerine ulaşabilirsiniz.) Adaylar şimdiye
kadar öğrendikleri konularla ilgili çıkmış
Test sorularını şimdiden çözmeye
çalışsınlar. Çözemezlerse çözümlerini
incelesinler veya zor geliyorsa Konu
anlatımlı LYS(ÖSS)’ye hazırlayıcı Uğur
Test kitaplarından konuyu tekrar
çalışsınlar. Konuyu pekiştirmek için
Uğur’un Konu Anlatımlı
Test kitaplarından veya UĞUR YGS,
LYS(ÖSS) Test Dergilerden yararlanınız.
Soru 2 : 2009 ÖSS Sınavı ile ilgili önemli
bilgiler nelerdir? 2009 ÖSS’ye kaç aday
başvurdu? 2009 ÖSS ile ilgili önemli
bilgileri öğrenmek istiyoruz. Hangi Test
kitaplarından çalışmamızı önerirsiniz?
2010 YGS ve LYS(ÖSS)’ye nasıl bir
hazırlık çalışması yapmamızı önerirsiniz?

LYS birincisi 500 puan alacak okul
birincisi aynı öğrenci ise 75 puanı da okul
başarısından alacak en büyük puan LYS'de
575 olacak.

2010 LYS(ÖSS) Adaylarının ders çalışma
programlarını, Her dersin Testlerinin

Cevap 2:
2009-ÖSS’ye 1.350.124 aday başvurdu.
2009 ÖSS SAY-2 puanında 1. Fen Lisesinden,
EA-2 1.si ise Anadolu Öğretmen Lisesinden
çıktı. 30 bin öğrenci 2009 ÖSS'de 0=Sıfır
puan aldı. 2009 ÖSS'de Matematik-2 veya
EA-2 çıkışlı(mezunu) adayların %43'ünün
Matematik-2 Testinden 1 net bile
yapamadıkları saptandı. Kontenjanlar;
2009 ÖSS SAY-2 puanı ile 127505, 2009
ÖSS EA-2 ile 93696 öğrenci Üniversitelere
alındı. 2009 ÖSS SÖZ-2 ile 37479 öğrenci
Devlet Üniversitelerine alındı. Katsayıların
yaklaştırılması sonucunda Fen çıkışlı adaylar
Hukuk gibi programları bu yıl tercih
edebilirler. Matematik-2 Testini
cevaplaması gereken aday sayısı 738056
iken 425041(%57,6) sı en az 0,5 veya üstü
net cevaplayabilmiştir.
Bu yıl mezunu 223489 adayın %84’ü
Matematik-2’de en çok 17,9net(30 soru
üzerinden) cevaplayabildi. 30 Test
sorusunun hepsini(tümünü),
Matematik-2 testinde 449233 adayın
yalnız 393’ü,
Fen Bil-2’de 249424 adayın 234’ü ,
Ed.Sos. Bil Testinde 629725 adayın 61’i
30 ar Test sorusunun hepsini full doğru
cevaplayabildi.
Matematik-1 Testinde ise 251324 aday
en çok 0,25 net veya altı net
cevaplayabildi. Yani Mat-1’de 251324
öğrenci sıfır puan aldı. İstanbuldan

Üniversitelere giriş sınavına 202427 aday
girdi. 2009'da 30 soruluk Türkçe
Testinin
tamamını 1281 öğrenci,
Matematik-1 Testini 8655,
Fen-1 Testini 140, Sosyal-1 Testini
133 öğrenci 30 Test sorusunun hepsini
full cevaplayabilme başarısını
gösterebildi. 2010’da 2 aşamalı sınava
tekrar geri dönülecektir. Her hafta pazar
günü haftalık çalışacağınız derslerin
konularını çalışma gününü ve saatlerini vs bir
kağıda yazın. Unutmayın ki en kötü program
programsızlıktan iyidir. Sizce önemli
formülleri bilgileri özet çıkararak yazarak
çalışırsanız çok daha iyi olur. Konuların
olabildiğince çoğunu Nisan ayından önce
öğrenmeye çalışın.
Evinizde bire-bir özel 2010 SBS,
YGS, LYS(ÖSS) Adaylarına Türkçe(40
soru), Türk Dili ve Edebiyatı (LYS'de

56 soru çıkacak)

veya Ġngilizce dersi
veririm. Okul derslerine Takviye Türkçe
dersi veririm. Yabancılara Türkçe
konuşmayı öğretirim. Türkçe Lise
Öğretmeninin Tel ; 0532.5666474

Soru 3 : 2010 yılında yapılacak Üniversitelere
giriş YGS, LYS sınavlarına girip Mühendis
olmak istiyorum, yeni sistem benim
durumumdaki öğrenciler için nasıl
olacak ?
Cevap 3: 1.soruya ek olacak bilgiler;
YGS Test Soruları İlköğretim veya Lise 9.sınıf
ağırlıklı olacak. 2009 ÖSS deki
30.4 =120
Test sorusu yerine 40.4 =160 Test sorusu
cevaplandıracaksın. Test soruları 2009 ÖSS
düzeyinde olacak ancak daha çok soru
sorulacağı için tüm konuları bilinçli öğrenmiş
öğrencinin netleri daha çok
olacak.Unutmayın Test sorularını Dershane ve
Lise Öğretmenlerinizin öğretmenleri olan
Üniversite hocaları yazmaktadır. Yani 30’ar
yerine 40’ar tane Matematik testi
cevaplandıracaksın. 12’si Geometri sorusu
olacak. YGS puanı 500 ile 100 aralığında
hesaplanacak.
180 baraj puanını geçebilmişsen ve en az 4
yıllık bir Lisans programını kazanmak
istiyorsan Haziran ayının ikinci yarısında
LYS’nin en az 2 sınavına da girmen
gerekecek.
50 Matematik sorusuna 75
dakika verilecek süre sonunda Matematik
soru kitapçıkları toplanacak. Matematik
soruları 2009 Matematik-2 düzeyinde
sorulacak. Sonra 30 Geometri sorusunu
cevaplandırman için 45 dakika süre daha
verilecek. Bunların 8 tanesi Analitik Geometri
sorusu olacak.

Fen soruları 2009 Fen2
düzeyinde olacak ama soru sayıları 3
katına çıkacağı için tüm konuları bilen bir
öğrenci daha başarılı olabilecek.
En çok 500 olabilecek MF-4 Mühendislik puanı
içinde bazı derslerin yaklaşık ağırlığı
LYS Matematik = 110 puan,
Temel Matematik = 70 , Geometri = 55 puan,
Fen. Bil. =45 puan, LYS-Fizik = 65 puan,
Türkçe = 55 puan ağırlığında olacağı
açıklandı. Okul başarı puanı en çok
500.0,15=75 puan olabilecek. Okul
birincisinin AOBP=500 olarak hesaplanacak.
(SBS gibi) 2009 ‘da en büyük AOBP=100 idi.
500+75 =575 okul birincisinin +LYS
birincisinin Y-MF4 puanı olacak. Oysa 2009’da
300+80=380 idi . 2009’da 30+30=60
Matematik sorusu yerine 2010’da
40+80=120 Matematik Test sorusunu
adaylar cevaplayacak. Fizik 10+10=20 soru
yerine 13+30=43 Fizik Test sorusunu
adaylar cevaplayacaklar. SAY-2 puanı yerine
MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 puanları değişik
programlara yerleştirilmede uygulanacak.
Hangi Fakültenin hangi formülle kazanılabileceğini sitemden inceleyiniz.Yer darlığından
yazamadığım Yeni sistemle ilgili yararlı
bilgileri www.kemalturkeli.com sitemden
okuyunuz.
SBS veya YGS, LYS(ÖSS) ile ilgili Rehberlik
sorularınızı, çalışmanız için Test Kitapları , Dergi
veya ders çalışma proğramı gibi yararlı tavsiye
lerimi Rehber Öğretmeninize
kemal_turkeli@yahoo.com e-mail adresime
yollayarak iletebilirsiniz. Sitemden son güncel
YGS,LYS rehberlik yazılarımı okuyunuz.
Matematik Öğretmeni Kemal Türkeli
Evinizde uygun fiyata SBS veya YGS,
LYS(ÖSS) Adaylarına uygun fiyata Özel
ders vererek Matematik, Geometri,

Analitik Geometri veya Fizik(FEN)
derslerinin Test sorularını Pratik
çözme metodunu veya öğrenemediğiniz
eksik konularınızı bire-bir kolayca
öğretir. 2010’da istediğiniz Üniversiteyi
kazandırır. Ataköy
Gazetesindeki

www.atakoygazete.com.tr YGS, LYS,
SBS Adaylarına REHBERLİK Köşesi
Yazımı + Arşivdeki yazılarımı da
ücretsiz okuyunuz.
Kemal Türkeli Tel:212.4423040
Cep : 0536.5118400;
www.kemalturkeli.com sitemden son
güncel Rehberlik yazılarımı okuyunuz.

