
2019 YKS ÖNCESİ HAZIRLIKLAR, SINAV TAKTİKLERİ 
VE SINAVDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR…



BİRİNCİ OTURUM 

(Temel Yeterlilik Testi)
15 Haziran 2019 Cumartesi

Saat:10.15  

İKİNCİ OTURUM 

(Alan Yeterlilik Testi) 

16 Haziran 2019 Pazar 
saat:10.15

YABANCI DİL 
OTURUMU 

16 Haziran 2019 Pazar 
Saat:15.45

YKS



Kalan sürede ne yapalım?

Sınava kadar kalan 
zamanı verimli 

değerlendirebilmek 
için öncelikle zaman 

planlaması 
yapılmalıdır.

Yks’ye az bir zaman 
kala yapılacak 

çalışmalar, şu ana 
kadar yapılmış 
çalışmaları daha 
anlamlı kılacaktır. 

Eksik sınav 
konuları 

tamamlanmalıdır.

Öğrenilmiş 
konular tekrar 
edilmelidir.



Kalan sürede ne yapalım?

2018 YKS, ALES soruları ve son 10 yılın 
çıkmış sorularını ÖSYM’nin soru tipini daha 
erken öğrenmek açısından önceden çözelim.



Kalan sürede ne yapalım?

Çalışma programınızda tekrarlara 
yer verin. 



Kalan sürede ne yapalım?
Deneme sınavlarında sürenin yeterli olabileceği şekilde zaman yönetimini 
sağlamaya çalışalım… 

Türkçe: 40 dk.

Matematik: 40 dk.

Fen Bilimleri: 20 dk.

Sosyal Bilimler:20 dk.

Boş sorular: 15 dk.



Kalan sürede ne yapalım?

Sık sık denemeler çözelim. 
(Bu denemelerde ÖSYM kurallarını uygulayalım)

Denemelerde hangi konularda fazla yanlışınız 
çıkıyorsa o konulara daha fazla ağırlık verelim.



“İyi ki kaygılıyız…”

 Heyecan ve kaygı duymanızın normal olduğunu, sınava girecek 
herkesin benzer kaygılar taşıyabileceğini düşünelim.

 Kaygınızı dengelemekte güçlük çekiyorsanız rehber 
öğretmeninizden destek alabilirsiniz.



Kalan sürede ne yapalım?

Denemelerde zaman kullanımına dikkat
edilmelidir.



SINAV ÖNCESİ SON BİR AY…

Uyku düzeninizi oturtmaya çalışın, uyku ve beslenme 
düzeninizde önemli değişiklikler yapmamaya özen gösterin. 



Sınav öncesinde şimdiye kadar yemediğiniz besini ilk defa
tüketmeyin. Olabildiğince dışarıda yemek yememeye çalışalım...

SINAV ÖNCESİ SON BİR KAÇ HAFTA…



SINAV ÖNCESİ SON BİR KAÇ HAFTA…

Programınızda 10-15 dk.lık bedensel 
egzersizlere yer verebilirsiniz.



SINAV ÖNCESİ SON BİR-İKİ GÜN…

Sınavdan kaç gün önce ders çalışmayı bırakmalıyım?

13 Haziran günü; tekrar yapmalı ya da deneme çözmeliyiz.

14 Haziran günü dinlenmenizi öneririz ama, karar sizin…



SINAV ÖNCESİ SON BİR-İKİ GÜN…

Sınava gireceğimiz yeri gidip görelim.



SINAVA GİDERKEN…

Sınava giriş belgeleri adreslere yollanmayacağı için www.ais.osym.gov.tr adresinden
Sınava Giriş Belgenizi MUTLAKA temin etmelisiniz (sınav giriş belgesinin renkli
olması KOŞULU YOKTUR).

http://www.ais.osym.gov.tr/


SINAVA GİDERKEN …

Kimlik belgesi olarak sadece nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı ve geçerlilik 
süresi dolmamış pasaport kabul edilmektedir (Not: Nüfus cüzdanınız eski 
ise değiştiriniz).



3.3. SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI 
YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR NELERDİR?

 Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan

bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer
takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (BAŞÖRTÜ İÇİN
KULLANILAN BONCUKLU/BONCUKSUZ TOPLU İĞNE, METAL PARA, ANAHTARLIKSIZ
BASİT EV ANAHTARI, ULAŞIM KARTI, BASİT TOKALI KEMER, BASİT TEL TOKA VE
BASİT PİERCİNG HARİÇ), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz,

fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla

(şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, Cep bilgisayarı, saat, sözlük

işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

17 Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, Kalem, silgi, kalemtıraş,

her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel,

açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su

hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği

vb. sağlıkmalzemeleri ve araçlarla GELMELERİ KESİNLİKLE YASAKTIR!



Sınav 
Binanıza 

Girerken;



SINAVA AİT HATIRLATMALAR...

Gerekli olan sınav gereçleri ÖSYM tarafından 
sağlanmaktadır.



Tuvalet kullanmaya izin verilmemektedir (Sağlık problemi 
olan adaylar önceden ÖSYM ‘ye başvuracaklar ve onlar için 
gereken çözüm üretilecektir).

Deneme sınavlarında tuvalete çıkmayarak kendimizi 
hazırlayalım.

SINAVA AİT HATIRLATMALAR...



SINAVA AİT HATIRLATMALAR….

TYT’de sınav süresinin ilk 100 dakikası,

 AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası,

 YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan

ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri,

sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek
dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır.

SINAV ÖNCESİ MUTLAKA TUVALETE GİDELİM…

(SINAVDAN 1 SAAT ÖNCE SINAVA GİRİŞ YERİNDE
OLALIM. SAAT:10.00 HATIRLATMASI!…)



TYT – AYT CEVAP KAĞITLARI…



SINAV BAŞLAMADAN…

 Size verilecek cevap kağıdıyla ilgili kodlamaları dikkatli ve 
eksiksiz olarak doldurun. Verilen cevap kağıdının adınıza 
düzenlenip düzenlenmediğini kontrol edin.

 Soru kitapçığı üzerine,  adınızı-soyadınızı, TC Kimlik 
numaranızı ve sınav salon numaranızı yazınız.



SINAVA NEREDEN 
BAŞLAMALIYIM ?

Deneme 
sınavlarında 
uyguladığımız 
test sıramızı 
değiştirme 

riskine 
girmeyelim…



SINAV ANI...

Turlama tekniğini kullanabilirsiniz!

İlk turda yapabildiğiniz soruları çözün. 

İlk turda yanıtlayamadığınız soruların ikinci turda daha 
kolay bulunması sağlanır.

Bu yöntem testteki her soruyu incelemenize ve 
zamanınızı doğru kullanmanıza yardımcı olur.



SINAV ANI…
UZUN SORU ZOR 

SORU DEMEK 
DEĞİLDİR! İçinde çok 
bilginin olduğu sorudur 

aynı zamanda…



SINAV ANI…

SORULARI, 
SADECE  SİZDEN 
İSTENENi VE 
KİŞİSEL 
YORUMUNUZU  
EKLEMEDEN 
YANITLAYALIM.



SORULARLA KAVGA ETMEYELİM!

Soruların zorluk dereceleri

birbirinden farklı ama tüm

soruların puan değerlerinin aynı

olduğunu UNUTMAYALIM…



 Sınav süresince konsantrasyonunuz dağıldığında veya üst üste 
yapamadığınız sorular olduğunda ne yapmalısınız?

Nefes egzersizi yaparak 15-20 sn mola verelim. 

SINAV ANI…



Cevaplarınızı kontrol ederken, çok güçlü 
bir nedeniniz yoksa cevap şıkkınızı 

değiştirmeyin.

Sınavda kullanacağınız kodlama yönteminin, o güne kadar olan
deneyimlerinize dayanarak, sizin için en rahat kodlama yöntemi
olmasına özen gösterelim.
Kodlamaların tümünü sınavın son anına KESİNLİKLE
BIRAKMAYALIM…



YAŞAM BOYU BAŞARILAR…


