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YKS’YE SON 15 GÜN KALA ÖNERİLER
Sevgili gençler YKS hazırlık sürecimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hepiniz zor bir süreçten geçtiniz fakat
şu zamana kadar verdiğiniz emeğin boşa gitmemesi için son 15 günde yapacağınız çalışmalarda sizlere
önereceğimiz noktalara dikkat etmenizde fayda var.

UYKU VE BESLENME
Öncelikle sınav yaklaştıkça, beslenme ve uyku düzeninize dikkat etmelisiniz. Eğer geceleri çalışıp sabahları
geç kalkıyorsanız uyku saatlerinizi sınavda zorluk yaşamamak için düzene koymalısınız.
Sınav sabahı kaçta kalkılacaksa şimdiden o saatte kalkmak, kahvaltı yapmak çok önemlidir. Sınav anında çay
kahve içilemeyeceği için sınav saati olan zaman diliminde çay kahve içmemek gibi davranışlara şimdiden
kendinizi uyarlayın. Uyku ve beslenme düzeninize özen gösterin.

PSİKOLOJİK HAZIRLIK
Sınavın son zamanlarında yapılan psikolojik hazırlık en az akademik hazırlık kadar önemlidir. Bu zamanlarda
negatif konuşmalardan, ortamlardan hatta mümkünse kişilerden uzaklaşın. Korkmayın, kendinize güvenin.
Çok yorucu olmayan fiziksel egzersiz ya da yürüyüşler sınav yaklaştıkça
artan kaygıyı kontrol etmenizi sağlayarak sizi rahatlatacak ve kendinizi bu süreçte daha iyi hissetmenize
yardımcı olacaktır.

HER GÜN DENEME SINAVI ÇÖZÜN
Gerçek sınav süresini temel alarak her gün bir deneme çözün. Çözülen denemelerden sonra mutlaka konu
analizi yapın. Sınav sonrası yapılan analiz sayesinde aynı zamanda konu çalışması da yapmış olursunuz.
Yanlış yaptığınız konuların notlarını kısaca gözden geçirin. Deneme sonuçlarınız bazen iyi bazen kötü olabilir
karamsarlığa kapılmayın.
Alanınıza ne olursa olsun günde 1 kere Türkçe bölüm denemesi çözün. Türkçe, sınavın gidişatını belirleyen
en önemli derslerden bir tanesidir. Türkçe soruları daha çok anlama ve yorumlama kabiliyetini ölçtüğü için
ne kadar pratik yaparsanız sınavda da o kadar hızlı olacaksınız.
Denemenizi çözerken uçlu kalem yerine kurşun kalem kullanın.

KONU TEKRAR ÇALIŞMALARI
Son 15 gün kala’ Artık konu çalışması yapılmaz’ gibi düşünceler doğru değildir. Ama konu çalışmasından kasıt
tabi ki de uzun ve karışık konulara sıfırdan başlamak değil özet şeklinde, kendi notlarınızdan hızlı bir şekilde
olmalıdır. Özellikle AYT gibi bilgi temelli bir sınavda son güne kadar dahi konu çalışması yapılabilir. Bu dönemi
formülleri, önemli bazı bilgileri ve kavramları tekrar etmek için de kullanabilirsiniz.
Deneme sınavlarında yanlış yapılan soruların konularıyla ilgili videolar izlenebilir, çalışma notlarınız üzerinden
hızlı bir tekrar yapılabilir. Genel tekrar testleri ile konuları pekiştirebilirsiniz.
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Okulumuzda yaptığımız online derslerdeki genel konu
tekrarları konuları son kez göz geçirmenizi sağlayacaktır. Derslere düzenli bir şekilde katılmanız sizin faydanıza
olacaktır. Yapılan online deneme sınavlarını kaçırmamalısınız.
Bu süreç içerisinde özellikle geçmiş yıllarda çıkmış soruları çözmeniz size fayda sağlayacaktır. Son yıllarda yapılan
üniversite sınavı soruları ağırlıklı olmak üzere yeni nesil soru olarak adlandırılan soru tiplerini mutlaka sınavdan
önce çözmelisiniz. MEB’in odsgm.meb.gov.tradresi üzerindenher sınıf düzeyinde yayınladığı tekrar testlerini
çözün. Yine MEB’in YKS’ye hazırlanan 12.sınıf öğrencileri için yaptığı canlı sınav uygulamasından da
faydalanmalısınız.

YKS’YE BİR KAÇ GÜN KALA HAZIRLIK
Stres oluşturabilecek veya yorucu olabilecek aktivitelerden kaçının..
Sınavdan önceki akşam, ağır yemeklerden uzak durun , sınav sabahı hafif ve tok tutacak bir kahvaltı yapın.
Mümkünse bu uygulamayı bir hafta önceden yapın.
Sınava götüreceğiniz Sınav Giriş Belgeniz ve geçerli kimlik kartı veya belgenizi bir gece önceden mutlaka
kontrol edin.Eksik evrakınızın olmadığından emin olun. Sınav Giriş Belgesi ÖSYM sitesinden alınacak. Çıktı
renkli ve siyah beyaz olabilir, fotoğrafın net olması önemli.
Sınava gireceğiniz okulu mutlaka önceden ziyaret edin . Okulun evinize olan mesafesi , yol durumu sınav
sabahı saat kaçtan evden çıkmanız gerektiğini tahmin etmenizi sağlayacağından önemlidir.
Her yıl uygulanan 15 dakika kuralları bu yıl da geçerli. Sınava gireceğiniz okula bu kuralı düşünerek en az
yarım saat öncesinden gitmenizde fayda vardır.

SINAV GÜNÜ
Sınav salonuna girerken üzerinizde kol saati, yüzük, küpe , kolye, tel toka, güneş gözlüğü vb eşyaların
olmadığından emin olun . Görevliler tarafından bu eşyalara izin verilmediğini unutmayın.
Sınav salonuna üzerindeki bandajı alınmış bir su şişesi ile girebilirsiniz.
Sınav boyunca yerinizden kalkamayacağınız için okula girdikten sonra sınıfa geçmeden tuvalet ihtiyacınızı karşılayın.
Size verilecek cevap kâğıdıyla ilgili kodlamaları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurun.
Sınav anı kaygınız olabilir bu gayet normaldir. "Yapmam gereken hazırlığı yaptım, heyecanlanıyorum ama
paniklemeyeceğim ve birazdan geçecek” şeklinde kendinize olumlu telkinlerde bulunun. Kaygıyı kontrol
edebilmek için nefes egzersizi yapın.
Sınavda daha önceden belirlediğiniz stratejiyi uygulayın. Örneğin denemelerde ilk Matematik testinden
soruları yanıtlıyorsanız YKS’ de de Matematik ’ten soruları çözerek sınava başlayın.
Sınav anında cevapları optik okuyucuya işaretlemeyi sınavın sonuna bırakmayın. Soruyu çözdükçe işaretleme
yaparsanız hata yapma olasılığınız azalır.
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Sınav anında sürekli saate bakmak ya da hiç bakmamak dikkatinizin dağılmasına ve ya zaman konusunda
sıkıntı yaşamanıza yol açabilir. Sınav süresince belli aralıklarla zamana bakın. Örneğin 15-20 soru çözdükten
sonra saate bakabilirsiniz. Zaman yetmez diye bir şey düşünmeyin. Yapılan değişiklikler değerlendirildiğinde
TYT süresinin 165 dakika olması sayesinde soru başına düşen zaman 1.375 dakikaya çıktığını unutmayın.
Uzun metinli sorulardan korkmayın, soru metninin uzun olması, sorunun içinde daha çok ipucu barındırdığı
anlamına gelir. Soru kökleri sorunun anlaşılmasında önemli yer tutar; ........değildir, ........yoktur, .........beklenmez ,
......... olamaz, ........en önemlidir gibi bunlara dikkat edin. Paragraf ya da parçaya bağlı sorularda önce alttaki
soruyu okuyun. Böylece vakit kaybetmeden paragrafta ne aradığınızı bilebilirsiniz.
Soruları ön yargı ve panikle okumayın! “Bu soru çok zor!”, “Bu soruyu hayatta yapamam!” gibi düşünceler sizi
gerçeklikten uzaklaştırıp kolay olan ya da bildiğiniz bir soruya yanlış cevap vermenize sebep olabilir.
Sınav boyunca turlama tekniğini uygulayın. Turlama tekniğini kullandığınızda 1. Turda normal, kolay ve çok
kolay soruları çözerek sınavın büyük bir kısmını bitirebilirsiniz. Zorlanacağınızı düşündüğünüz soruların yanına
‘Daha sonra döneceğim’ anlamına gelen bir işaret koyun.

Şimdiden başarılar dileriz , 2020 YKS'de yolunuz açık olsun.
Yarın İçin Şimdi…

