
 

 

 

 

YURT İÇİ ÜNİVERSİTE HAZIRLIKLARI 

Türkiye’de üniversitede okumak isteyen öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Ders içinde sınav 

içeriğinin aktarılması, örnek/çıkmış soru çözülmesi, test tekniği kazandırılması çalışmaları 

yapıyoruz. YKS bilgilendirmeleri, hedef görüşmeleri ve bireysel görüşmeler, kariyer ve tercih 

danışmanlığı, deneme sınavı sonuçlarının analizi, öğrenci motivasyonunu arttırmaya yönelik 

çalışmalar gibi bir dizi etkinlik gerçekleştiriyoruz. TYT, AYT ve YDT’de sorular, okulumuzda etkin 

bir biçimde verilen lise 9, 10, 11 ve 12. Sınıf içeriklerinden oluşuyor. Okulumuzun sağlam 

altyapısı, öğrencilerimize testlerde soruları kolay anlama ve hızlı çözme şansı yaratıyor. 

● Akademik Çalışmalar: 11 ve 12. Sınıflarda çok daha yoğun biçimde, 9’dan 12’ye tüm 

derslerde YKS (TYT/AYT) içerik aktarımları, konu tekrarları, konu eksik tamamlama ve 

hatırlatma çalışmaları yapıyoruz. “YKS Destek Dersleri” ile de deneme sınav sonuç 

analizlerine göre eksik saptanan konuların tekrarı, öğrencilerin sınıfa taşıdığı soruların 

çözümü gibi ek çalışmalar yapımasına fırsat tanıyoruz. Haftalık ders saatlerimiz şu 

şekildedir: 

 

 

12.SINIFLAR MF 
HDS 

DERS KATEGORİLERİ DERSLER 

ORTAK DERSLER 

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 5 

BİRİNCİ YABANCI DİL 2 

T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK 2 

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLÂK BİLGİSİ 2 

SEÇMELİ DERSLER 

SEÇMELİ MATEMATİK 6 

SEÇMELİ MATEMATİK TARİHİ ve 
UYGULAMALARI 

2 

SEÇMELİ FİZİK 5 

SEÇMELİ KİMYA 5 

SEÇMELİ BİYOLOJİ 5 

YKS DESTEK 

YKS Türkçe 1 

YKS Matematik 1 

YKS Fizik 1 

YKS Kimya 1 

YKS Biyoloji 1 

YKS Coğrafya 1 

YKS Felsefe 1 



 

 

 

 

12.SINIFLAR TM 

HDS 
DERS KATEGORİLERİ DERSLER 

ORTAK DERSLER 

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 5 

BİRİNCİ YABANCI DİL 2 

T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK 2 

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLÂK BİLGİSİ 2 

                 SEÇMELİ DERSLER 

SEÇMELİ MATEMATİK 6 

SEÇMELİ MATEMATİK TARİHİ ve 
UYGULAMALARI 

3 

SEÇMELİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 5 

SEÇMELİ ÇAĞDAŞ ve DÜNYA TARİHİ 2 

SEÇMELİ COĞRAFYA 4 

YKS DESTEK 

YKS Matematik 1 

YKS Geometri 1 

YKS Tarih 1 

YKS Coğrafya 1 

YKS Fizik 1 

YKS Kimya 1 

YKS Biyoloji 1 

YKS Felsefe 3 

 

 

 

12.SINIFLAR IB MF 

HDS 

DERS KATEGORİLERİ DERSLER 

YKS DESTEK 

YKS Türkçe 1 

YKS Matematik 1 

 YKS Kimya 1 

 YKS Biyoloji 2 

 

 

 



 

 

 

 

12.SINIFLAR IB TM 

HDS 

DERS KATEGORİLERİ DERSLER 

YKS DESTEK 

YKS Türkçe 1 

YKS Matematik 2 

YKS Coğrafya 1 

 

 

● Konu Kavrama Testleri ve Deneme Sınavları: Öğretmenler derslerinde mutlaka örnek 

ve çıkmış ÖSYM TYT ve AYT soruları çözüyor. Her konuda Konu Kavrama Testleri 

uygulanıyor. YKS’ye kadar yoğun ve çok sayıda (12’lerde 20 TYT+20 AYT, 9-10-11’lerde 

6 TYT+6 AYT) deneme yaparak, sınavı sonrası çok kapsamlı sonuç belgeleri ve analizler 

paylaşarak öğrencilerimizin hem kendilerini denemelerini hem de varsa eksikliklerini 

görmelerini sağlıyoruz. Sadece öğrenciler değil, okul olarak bizler ve tüm 

öğretmenlerimiz, okul ve şube olarak, varsa eksiklikleri saptayarak, gerekli çalışmaları 

planlıyoruz. 

 

● Yurt İçi Üniversite Danışmanlığı: Yurt İçi Üniversite Danışmanı, bire bir ve grup 

görüşmeleri ile hem öğrencilerimize hem de velilerimize destek oluyor. Tüm üniversite 

hazırlık çalışmalarını koordine ediyor, birimler ve bölümler arası koordinasyonu sağlıyor,  

okul yönetimini YKS çalışmaları konusunda bilgilendiriyor ve yönlendiriyor.  

 

● Kariyer Etkinlikleri: Öğrencilerimizin İstanbul ve Ankara’daki nitelikli üniversiteleri 

yerinde görmelerini sağlayacakları geziler yapıyoruz. Ayrıca çevrim içi olarak 

üniversitelerin kendilerini tanıttıkları ve öğrencilerimizin soru sorma imkanı buldukları 

buluşmalar gerçekleştiriyoruz. PDR Bölümü ile işbirliği içinde TAC Geleneksel Kariyer 

Gününü organize ederek öğrencilerimizin ilgilendikleribölüm ve meslekleri tanımalarını 

sağlıyoruz. 

 

• Psikolojik Danışma ve Rehberlik: YKS başarısında bilgi kadar psikolojinin ve 

sınav/kariyer danışmanlığının önemli olduğunu biliyoruz. Okulumuzun PDR Servisi 

yetkin ve güçlü uzmanlardan oluşuyor. Her düzey ile bir psikolojik danışman çalışıyor. 

Psikolojik Danışmanlarımız öğrencilerin psikolojik durumlarını yakından izliyor. 

Bire bir görüşmelerle ya da grup çalışmaları ile öğrenci motivasyonunu artırıyor ya da 

sınav kaygısı gibi olumsuzlukları ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz PDR Servisi ayrıca 

önleyici-destekleyici görüşmeler ve gerekli gördüğü birçok konuda seminerler vererek 

öğrencilerimizi ve velilerimizi aydınlatıyoruz. 

 

 

 



 

 

 

 

• Danışman Öğretmenlik: Öğrencilerimizin YKS çalışmalarını, durumlarını ve 

motivasyonlarını daha da yakından izleyebilmek için, en fazla 6-8 öğrenciye 1 Danışman 

Öğretmen atıyoruz. Danışman Öğretmenlerimiz, danışanlarını YKS çalışmalarını, 

motivasyonlarını, deneme sınavı sonuçlarını yakından izliyor ve gözlem düşünce ve 

önerilerini Yurt İçi Üniversite Danışmanı ve Psikolojik Danışman ile paylaşıyor. 

 

• Üniversite Eğilim Anketi ve Hedef Görüşmeleri: Öğrencilerimizin üniversite ve bölüm 

hedeflerini anket yaparak öğreniyoruz. Bu bölümlerin kaç puanla kapandığını, en son 

kaçıncı öğrenciyi aldığını ve bu puana ulaşabilmek için  testlerden kaçar net yapılması 

gerektiğini hesaplayarak öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Her deneme sınavı sonrası 

deneme sınavı sonuçları ile hedeflediği üniversite/bölüme ait netleri karşılaştırarak 

uzaklık-yakınlık durumunu öğrencilerimizle birlikte ele alıyoruz. Daha önceden saptanan 

bu planlı görüşmelere ek olarak net, deneme değerlendirmesi yapmak için yıl boyunca 

bireysel görüşme randevusu alabiliyorlar. 

 

• Üniversite Hazırlık Akademik Kurulu (ÜHAK): Başta ÜHAK olmak üzere tüm 

akademik ve idari kurullarda tüm deneme sınavı sonuçları, ders içi gözlemleri, danışman 

öğretmen görüşleri, danışmanların görüşme notları ayrıntılı bir biçimde ele alıyoruz. Her 

geri bildirim değerlendiriliyor ve gerekli revizyonlar yapılıyor.  

 

• Konferanslar/Sunumlar: Sınav sistemi, sınavda başarı, sınav kaygısı ve motivasyon, 

tercihler konularında öğrenci ve velilerimize konferanslar yapıyoruz.  

 

 


