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YKS HAZIRLIK SÜRECİNDE NELER YAPMALIYIM

YKS’ ye hazırlanan öğrenc�ler�n çalışma serüven�ne başlarken aklındak� en öneml� soru
‘Nereden başlamalıyım?’ sorusudur.  

Öncel�kle s�zler�n YKS’ de çıkan ders ve konu kapsamı b�lmen�z gerekmekted�r. 
Hazırlandığınız alanda hang� konulardan sorumlusunuz, hang� konulardan kaç soru çıkıyor
bunlara hak�m olmalısınız. YKS’de başarılı olmak �ç�n TYT ve AYT sınavlarını �y� 
tanımak, �y� anal�z etmek gerek�r. Bu sayede nokta atışı konu çalışmaları yapab�l�rs�n�z.

Başarmanın sırrı başaracağınıza olan �nancınızdır. 
Sınava hazırlık sürec� �n�şl� çıkışlı b�r yola benzer. Bazen netler�n�zde �sted�ğ�n�z artışları,
yaşarken bazen beklemed�ğ�n�z düşüşler yaşayab�l�rs�n�z. Çalışma temponuzun veya
netler�n�z�n düştüğü bu dönemlerde sınava hazırlanan tüm öğrenc�ler�n bu süreçler�
yaşadığını b�lmel�s�n�z. Bu dönemlerde de mot�vasyonunuzun temel kaynağı,
başaracağınıza olan �nancınızdır.

Doğru kaynaklardan yararlanın.
B�r kaynağın çok satılması, onun en doğrusu olduğunu göstermez. Kaynak seçerken k�tabın
zorluk sev�yes�ne çok d�kkat etmel�s�n�z. Sev�yen�z�n çok üzer�ndek� zorluklarda kaynak
çözmek, mot�vasyon kaybına ve öğren�rken zorluk yaşamaya sebep olduğu g�b� çok
altındak� zorluk düzey�nde olması da zaman kaybına ve yanıltıcı b�r özgüvene sah�p
olmaya sebep olab�l�r.

Planlı ve ver�ml� çalışmak öneml�d�r.
Uzun saatler masa başında kalmaktan z�yade �st�krarlı ve düzenl� çalışmak gerek�r. Kend�
eks�kler�n�z� anal�z ederek buna yönel�k haftalık ve günlük çalışma planları hazırlamalısınız.
Derslere ve konulara eks�ğ�n�z oranında vak�t ayırmanız, kend� öğrenme st�l�n�z� keşfetmen�z�
ve çalışma mot�vasyonunuzu sürdürerek ver�ml� çalışmanızı sağlar.

YKS’ye hazırlığının belk� de en müh�m noktası, deneme çözmek.
Deneme çözmekten kaçmamalı sınava hazırlanmaya başladığınızdan �t�baren düzenl� deneme
çözmel�s�n�z. Deneme anal�z�n� muhakkak yapmalı, eks�kler�n�ze göre günlük ve haftalık
çalışma planları hazırlamalısınız. Deneme çözmek s�zler �ç�n hem öğrend�kler�n�z� tekrar
etmek hem de zaman yönet�m� konusunda tecrübe kazanmak �ç�n altın değer�nde b�r fırsattır. 

YKS; öğrencilerin bilgi derecesini ölçmek için yapılan bir sıralama sınavıdır. Hedef-
lenen bölüm, üniversite ve sonrasında icra edilecek olan mesleğe ulaşmada bir 
basamaktır. YKS bir süreçtir. Bu süreçte hedef belirlemeli, belirlenen hede�ere
yönelik planlamalar yapılmalı ve adım adım uygulanmalıdır. Öğrencilerin bilgi
birikimleri, başarı/başarısızlık durumları tek bir sınav ile belirlenebilecek bir ölçüt
değildir. Sınav esnasında öğrenciyi etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bunların
en başında “kaygı” ve “çevre baskısı” yer almaktadır. YKS ve YKS’de elde edilen
başarı/başarısızlık durumu öğrencilerin gelecekleri için bir “gerçek”tir fakat “son şans”
olarak görülmemelidir.  (Kaynakça: Eis Yayınları YKS Bülten-01)


