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LGS sorularında yayınevi skandalı! 'Şaibe' iddiaları
ortaya atıldı

L�selere Geç�ş Sınavı’nın (LGS) ardından, 'Şa�be' �dd�aları ortaya
atıldı. LGS'de 10 sorunun özel b�r yayınev�n�n k�tabındak� sorularla
büyük ölçüde benzed�ğ� �dd�ası gündeme oturdu.
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LGS'de çıkan çok sayıda sorunun özel b�r yayınev�nce basılan deneme
testler�ndek� sorularla benzer olduğu bel�rt�l�rken öğrenc�ler, “Sınav
�ptal ed�ls�n” çağrısı yaptı. Öte yandan Matemat�k test�ndek� soruların
zorluk dereces� eğ�t�mc�ler�n tepk�s�n� çekt�.

ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN ÇAĞRI

B�rgün'den Mustafa B�ld�rc�n �mzalı habere göre, Türk�ye genel�nde 1
m�lyon 243 b�n 801 öğrenc�n�n katılımıyla L�selere Geç�ş S�stem�
kapsamında düzenlenen merkez� sınavın ardından, “Sorular önceden
b�l�n�yordu” �dd�aları gündeme geld�. İk� oturum hal�nde 973 sınav
merkez�nde gerçekleşt�r�len merkez� sınavın Matemat�k test�ndek�
soruların, b�r yayınev�n�n deneme sınavında sorduğu sorularla çok
benzer olduğu b�ld�r�ld�.

"İÇİMİZİ RAHATLATIN, ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİYLE OYNAMAYIN"

Sınava g�ren öğrenc�ler, Matemat�k test�nde yer alan 10 sorunun, b�r
yayınev�n�n LGS hazırlık k�tabındak� sorularla örtüştüğünü aktardı.
Öğrenc�ler�n anlattığına göre, deneme test�ndek� soru kalıpları b�re
b�r alınarak sayılar değ�şt�r�lerek öğrenc�lere soruldu. Öğrenc�ler�n
�dd�ası üzer�ne vel�ler de çocuklarına destek �ç�n sosyal medyada
kampanya başlattı. İdd�aların araştırmasını �steyen vel�ler MEB’e,
“İç�m�z� rahatlatın, çocuklarımızın geleceğ�yle oynamayın” d�ye
seslend�.

ÖĞRETMENLER SORULARA TEPKİLİ

LGS Matemat�k test�ndek� soruların zorluğu da tepk�lere yol açtı.
Eğ�t�mc�ler, öğrenc�ler�n b�r buçuk yıldır yüz yüze eğ�t�mden uzak
kaldığının altını ç�zerek, “Böyle b�r dönemde soruların zorluğunun
ölçüsü kaçırılmamalıydı” ded�. Soruları sosyal medya hesabından
paylaşan çok sayıda Matemat�k öğretmen�, “B�z�m b�le kolaylıkla
çözemeyeceğ�m�z sorular neden yüz yüze eğ�t�mden uzak kalan
öğrenc�lere soruldu?” d�ye sordu.
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Geçen yıl da bazı okullarda Cov�d-19 temaslı veya test� poz�t�f çıkan
öğrenc�ler�n d�ğer öğrenc�lerle aynı yerde sınava g�rd�ğ� ortaya
çıkmıştı.

ZİYA SELÇUK'A SORULAR

LGS’ye yönel�k �dd�alar TBMM gündem�ne de taşındı. CHP Eğ�t�m
Pol�t�kalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık,
2021 LGS sorularının b�r yayınev�ne a�t k�tapçıkla paralell�k gösterd�ğ�
�dd�asının altını ç�zerek M�ll� Eğ�t�m Bakanı Z�ya Selçuk’a şunları
sordu:

• 2021 LGS sorularının b�r yayınev�ne a�t k�tapçık �le paralell�k
gösterd�ğ� b�lg�ler� doğru mudur?

• Hang� alanlarda kaç soru bu yayınev�n�n k�tapçığı �le paralell�k
göstermekted�r?

• 2021 LGS soruları daha önce herhang� b�r alanda yayımlanmış mıdır?

• İptal ed�lmes� düşünülen soru var mıdır?

• 2021 LGS �le �lg�l� herhang� b�r soruşturma açılmış mıdır?

ŞUBE MÜDÜRÜNÜN OĞLUYLA GÖRÜŞMESİNE İNCELEME

B�lec�k’te �se LGS sınavı arasında İl M�ll� Eğ�t�m Şube Müdürü Cuma
İvrend� �le eş�n�n okul bahçes�ne alınarak çocuğuyla
görüştürüldüğünü öne süren vel�ler�n tepk�ler� üzer�ne Val�l�k konuyla
�lg�l� �nceleme başlattı. Val�l�kten yapılan açıklamada, “M�ll� Eğ�t�m
Bakanlığı tarafından 8’�nc� sınıf öğrenc�ler�ne yönel�k düzenlenen
L�selere Geç�ş Sınavı (LGS) kapsamında �l�m�z Murat Hüdavend�gar
Ortaokulu’nda yapılan L�seye G�r�ş Sınavı �le �lg�l� olarak �nceleme
başlatılmıştır. Kamuoyuna duyuruluyor” den�ld�.
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İlg�l� Haberler

LGS'yle �lg�l� şa�be �dd�aları: "Sorular b�r yayınev� �le parallell�k
göster�yor"

(/1842521)

"LGS arasında şube müdürü çocuğuyla görüştü" �dd�asına
�nceleme

(/1842468)

1 m�lyon 200 b�n 8. sınıf öğrenc�s�, LGS'de hayaller�ndek� okul
�ç�n yarıştı

(/1842353)

V�deo Haberler (/v�deo)

Erdoğan, Görev�
devraldığımda ağaç mağaç
yoktu ded�

(/v�deo/erdogan-gorev�-devrald�g�mda-agac-
magac-yoktu-ded�-sosyal-medyada-tepk�-
yagd�-1842074)

Otobüste skandal olay! Pol�s o
genc� arıyor

(/v�deo/abdde-otobustek�-genc-kad�n-
yolcunun-saclar�n�-yakt�-1842058)

Sahne sokakta ded�, şarkısıyla
çağrıda bulundu

(/v�deo/muz�syen-gulcan-altansahne-
sokakta-ded�-sark�s�yla-cagr�da-bulundu-
1842051)

Dev yılanı gören ç�ftç�
şaşkınlığını g�zleyemed�

(/v�deo/tarlas�nda-dev-y�lan�-goren-c�ft�-
sask�nl�g�n�-g�zleyemed�-1842007)
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