
İzolasyon günlerinde YKS’ye hazırlanmak…



Öz yönetimli öğrenme yöntemi ile YKS sizin  

kontrolünüzde olacaktır.

Tam gün evde kaldığımız bu günlerde düzenli bir 

çalışma yapabilmek için ;

 Amaçlarını oluştur

 Zihninde planla

 Eyleme geç

 Davranışlarını gözlemle

 Yönet ve  Denetle



«Yirmi birinci yüzyılın cahilleri okuma-yazma

bilmeyenler değil, öğrenmeyi öğrenemeyenlerin

olacaktır.»



Öğrenmeyi öğrenmemiz için kendi öğrenmemizi

düzenleyebilmeli, bilgi ve zaman yönetimini

sağlayabilmeli ve gereksinimlerimizin farkında olmamız

gerekecektir.



1. Öğrenilecek bilgi ve tüm ayrıntılarıyla belirlemeliyiz.

Talim Terbiye Kurulunun Yayınladığı YKS de sorumlu

olacağımız konuları çıkarıp bir takvim oluşturmalıyız



2. Öğrenme için özel etkinliklere, yönteme, kaynaklara veya donanıma

karar vermeliyiz.

 Hangi yayınlardan çalışacağımızı, güncel AYT denemelerini

belirlemeliyiz.

 Online denemeleri takip etmeliyiz

 Uzaktan eğitim için hazırbulunuşluğumuzu arttırmalıyız.

 EBA tekrar derslerini de takip etmeliyiz

 EBAB Akademik destek programını kullanmalıyız.



3. Öğrenilecek konuya ilişkin ne düzeyde olduğumuzu bilmeliyiz.

 En son uyguladığınız son 3 denemeyi inceleyin, konu analizlerinizi

çıkarın

 Son 2 yılın YKS sorularının konu dağılımına göz atın



4. Öğrenme hedefleri için belirli bir süre belirleyin

 Kısa vadede hedefler koyun. Örneğin 1 haftalık süre içinde 

her ders için çözmeniz gereken soru sayısını ve ulaşmanız 

gereken konuları belirleyin

5. Çalışmaya  başlanacak zamana karar vermek

 Canımızın sıkıldığı bu günlerde yeni bir başlangıç noktası 

oluşturalım.

 Pazartesi günü saat 10:00’da derse başlamak gibi



6. Öğrenme süreci için hızını ayarlayıp aynı şekilde devam

ettirin.

 TYT konularını tekrar ettikten sonra AYT konu çalışmaları

ve ders bazında denemelere geçebilirsiniz. Böylelikle bir

rutin oluşturmuş oluruz

7. İstenilen bilgi ve beceriyi kazanma ve ilerlemeyi tahmin

etmek.

 Hedeflerinize ulaşmaya başlayınca başarabildiğinizi ve

adımlarınızı daha hızlı atmaya başlayabileceğinizi

görmelisiniz



8. Öğrenmeye engel olan etkenleri belirleyin

“Eğer fırtına çıkınca yolcular gemiyi terk etmiş olsalardı, kimse 
okyanusu geçemezdi.”

 Zamanınızı çalan etkinlikleri not alın ve bunlara karşı plan 
yapın

9. İstenen bilgiye ulaşmak için yer, kaynak ve donanım
sağlamak

 Çalışma ortamlarınızı ve teknolojik imkanlarınızı organize
edin. Çok sıkıldığınız zaman ortam değişiklikleri yapın



10. Zamanı ayarlayın.

 Günü üçe bölüp buna uygun plan yapın. 40 dakikalık 3 set

sınava hazırlık sürecinde ciddi katkı sağlar.

11. Öğrenmeye ilişkin güdülenmenizi arttırın

 YÖK Atlası kullanarak hedeflediğiniz bölümün netlerine

bakın ve buna göre bir çerçeve oluşturun.

 Unutmayın ‘öğrenci için 24 saat uzun bir süredir’



RUMİNASYONU DURDURUN

(Olumsuz içerikli zihinsel uğraş)

 Sınav başka bir tarihe ertelenir mi?

 Bizim kuşak çok şanssız.

 12. sınıf konularını önceden bitirmiş, 11. sınıf konularını sona

bırakmıştım.

 Kütüphanede 1 saatte çalıştığımı evde 24 saatte çalışamıyorum.

 Oysa ki en zor yayınlardan hazırlanmıştım

 Limit, Türev, İntegral sormadan nasıl öğrenci seçecekler?



RUMİNASYONU DURDURMAK İÇİN…

 En kötü ne olabilir ? Bununla nasıl mücadele edebilirim?

sorularına yanıt arayın.

 Geçmişi değiştirmeye yönelik düşüncelerle zaman ve enerji

kaybetmeyin.

 Neden ben sorusunu ortadan kaldırın. 2,5 milyon öğrencinin

aynı duyguları yaşadığı gerçeğini görün.

 Evde yaşam ipuçlarını takip edin. Kitap, film önerilerini

değerlendirin ve günlük yaşamınızın içinde bunlarında olmasını

sağlayın.

 Sınava dair olumsuz, tekrarlayan düşünceler hiçbir fayda

sağlamayıp, dikkatinizin dağılmasına, kaygınızın artmasına ve

motivasyonunuzun azalmasına neden olur.



RUMİNASYONU DURDURMAK İÇİN…

 Sınavın 25 Temmuz’a ertelenmesini çalışmak için ek bir fırsat
olarak görün.

 Bilgileriniz bu süre içinde arttıkça kaygınızın temel nedeni olan
belirsizlik duygusu da kalkacaktır.

 Optimum düzeyde stres, başarmanın ilk ateşleyicisidir. Bu
yüzden yaşadığınız stresi kaygı ile karıştırmayın.

 Kontrol edebileceğiniz şey sizin dışınızdaki şeyler değildir.
Kontrol edebileceğiniz şey sınava dair sahip olduğunuz
düşünceler, zamanı kullanma biçiminiz ve çabanızdır.



Sınava hazırlık sürecinde karşılaştığınız zorluklar hayallerinizi hapsetmesin,

Unutmayın           

“Korku sizi tutsak eder, umut ise özgür bırakır.”


