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YGS bitti, sıra LYS ve sonrasında

Ü

niversite sınav maratonunun ilk adımı
olan YGS’nin ardından artık LYS’ye ve
sonrasına bakma zamanı. Bazı öğrenciler sınavdaki başarısından memnun olup
özgüveni yükselirken, performansını beklediği
düzeyde görmeyenler hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Her iki durumda da çalışma motivasyonu
etkileniyor, önemli olan pozitif yönde olması.
YGS nasıl geçmiş olursa olsun önünüzde birçok
farklı seçenek var. Artık, geriye kalan zamanı
çok iyi değerlendirip geleceği şekillendirecek
doğru alternatifleri görebilmek, ulaşılabilecek
yeni hedefler belirlemek, bu hedefler için akılcı
bir planlamayla çalışmak gerekiyor.

LYS HAZIRLIK SÜRECINDE
VELILER NE YAPMALI?

YGS SONRASI GELECEĞINIZI
ŞEKILLENDIRMEK
· Uzun YGS maratonunun ardından öğrenci-

·

·

lerin yorgun, stresli ve tükenmiş hissetmeleri normal bir duygu durumudur.
Kısa bir süre dinlenmeden sonra, planlı
ve disiplinli bir şekilde çalışmaya devam
etmek, bu aranın uzun tutulmamasına
özen göstermek gerekir. Bu süreç uzadığı
taktirde zaman kaybetmeden okul rehber
öğretmeninden ya da bir uzmandan destek
alınması faydalı olacaktır.
Başarı, bir hedefe ulaşmak için çabaladığımız, özverili davrandığımız ve emek
verdiğimiz bazen kısa bazen de uzun süren
bir yolculuktur. Sınava hazırlık sürecinde kendinize hedefinizi hatırlatacak bir
slogan bulun ve bunu ders çalışırken görebileceğiniz bir yere asın. Bu
sloganı sık sık hem de yüksek
Unutmayın,
sesle tekrarlayın, bu durum
her başarılı
sizin sonuca ulaşma isteğinizi
insanın
bir planı,
körükleyecektir.
her
başarısız
Geçerli bir YGS puanınız olduğu sürece LYS için hedeflenen
insanın bir
deneme sınavları yerine
başarıyı yakalamak, LYS
mazereti vardır,
konuları tam olarak
sıralamalarını on binler seviöğrenip bunlarla
yesinde öne çekebilmek
ilgili soru çözmeleri
mümkün. LYS sonucuyerinde olacaktır.
nun üniversite yerleş· Soru çözerken farklı kaynaklardan yararlantirme puanınızı %60
oranında
mak, bakış açınızın gelişmesine yardımcı
etkileyeceğini unutmayın ve YGS sonucunu
olacağı kadar, öğrendiğiniz bilgileri ne
bırakıp tüm gücünüzle LYS’ye yüklenin.
oranda kullanabildiğinizi görmenize fırsat
En kısa zamanda YGS başarısını gözden
tanıyacaktır.
geçirerek ve bir deneme sınavı uygulaya· Çoğunlukla yanlış yaptığınız konuları
rak eksik konuları belirleyip bir “öncelikle
belirlemeli, bunları mutlaka ilgili branş
çalışılacak konular listesi” çıkarın ve
öğretmenlerine danışmalısınız.
yoğun bir çalışma programı ile bu konuları
tamamlayın. Bu konuda okulunuzun Ölçme · Hedeflediğiniz bölümü kazanmak için
Yükseköğretim Program Atlasından
Değerlendirme Merkezi tarafından sizinle
yararlanabilirsiniz. Bu sitede lisans ve ön
ilgili çıkardığı “kazanım bilgi haritası” yol
lisans programlarına yerleşen öğrencilerin
gösterici olacaktır.
YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, yabancı
Konu eksiği olmayan öğrencilerin kendi
uyruklu öğrenciler, hedeflediğiniz prograalanlarına ait deneme sınavları yaparak bilma bir önceki sene yerleşenlerin YGS/LYS
diklerini pekiştirmek için çalışmaları faydalı
ilgili puan türünde kaçıncı sırada olduğunu
olurken, konu eksiği bulunan öğrencilerin

in!

asla pes etmey

·

·

görmek mümkündür. Böylece, bu
sene için YGS/LYS ilgili puan türü
başarı sıranızı, bir önceki sene
o programa girenlerin YGS/LYS
ilgili puan türü başarı sıralarıyla
karşılaştırarak hedefinize ne
kadar yakın olduğunuzu görerek
yol haritanızı belirleyebilirsiniz.
· Yüksek öğrenim ve dolayısıyla kariyer hedefinizi belirlerken bilgi
ve kazanımların yanı sıra tercih
rehberliği de son derece önem taşıyor. Okulunuzun güçlü bir PDR programı
varsa, daha 10., 11. sınıfta sunulan “Kariyer
Belirleme ve Yönlendirme Programı” çerçevesinde meslek envanteri ve mesleki gölge
programlarıyla seçtiğiniz meslekleri işin
profesyonelleri eşliğinde yerinde deneyimleme, bu mesleğe yönelik lisans programları
olan üniversiteleri yerinde inceleme gibi
fırsatları da çok iyi değerlendirmelisiniz.

· Yüksek öğrenime yurt dışında devam etmek

de bir seçenek. Yurt dışındaki üniversite
programları hem kabul koşulları, hem
başvuru süreçleri, hem de sundukları eğitim
kalitesi bakımından bazen YGS/LYS’ye bir
alternatif olurken, çoğu zaman belli bir
eğitim/kariyer hedefi doğrultusunda başlı
başına odaklanılması gereken apayrı bir
süreç. Bu alternatifi de iyi bir araştırma ve
zaman yönetimi ile fırsata çevirebilirsiniz.

Çocuğunuzun sınırlarını zorlamayın.
Kendi idealleriniz ve özlemleriniz ile çocuğunuzun sınırları arasında gerçekçi bir denge
kurun. Çocuğunuzun yetenek, çalışma şekli,
idealleri, hayata bakışı sizden farklı olabilir. Bu
ayrıntıyı göz ardı etmeden planlamalar yapın.
Sınava hazırlık sürecinde ya da sınav
yaklaşırken olağan üstü davranmayın.
Bu süreçte evdeki düzen ve genel hava
her zamanki gibi olmalı. Eve misafir kabul
edilmemesi, sürekli çocuğun sevdiği yemeklerin yapılması bile olağan üstü davranma
tanımına uymaktadır.
Farklı olasılıkları birlikte değerlendirin.
Hedeflenen üniversite ya da istenilen fakülte/bölüm olmazsa hangi seçeneklerin gündeme geleceği üzerinde durulmalı. Çocuğun
yetenek ve isteklerine uygun bölüm, meslek,
üniversite araştırmaları yapılmalı, seçenekler
çoğaltılmalıdır. Seçeneksizlik, var olan kaygıyı
aşılması güç bir boyuta getirebilir.
“Sana güveniyorum” ifadesi kararında ve
doğru kullanılmalıdır.
Sürekli ve vurgulayarak kullanılan sana
güveniyorum ifadesi “Senden iyi bir sonuç
bekliyorum” “Senden başarı bekliyoruz”
şeklinde mutlak başarı beklentisi olarak
algılanabilir ve bu durum kaygıyı arttırır.
Bunun yerine “Önemli olan çaba ve ben senin
çabaladığını görüyorum, karşılığını alacağını
düşünüyorum” şeklinde sonuca odaklı olmayan, süreci destekleyen cümleler kullanılabilir.
Sakin ve huzurlu bir ortam yaratın, ders
çalışma davranışını önemseyin.
Ders çalışma sırasında ev ortamında özenli
davranılması, gürültü yapılmaması, gençle
ilgilenilmesi ve abartılı olmayacak şekilde
övülmesi, farkındalığın ifade edilmesi ve
motivasyon açısından önemlidir.
Yasaklamak yerine sınırlandırmak
önemlidir.
Ders çalışma dışında her şeyi yasaklamak
başarıyı getirmeyecektir. Ders dışı uğraşlar,
sosyal etkinliklerin planlanması, teknolojinin
kullanılması çocukla birlikte ortak kararlar
alarak sınırlarının çizilmesi, çözüm yollarının
aranması önemlidir. Bu sırada mizah dilinin
kullanılması gerginliği azaltacaktır.

İTK Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik
Bölümü
İTK Ölçme ve
Değerlendirme Bölümü

YGS Sonuçları Nasıl Kullanılacak?
· YGS Sonucunda öğrencilerin 6 farklı puan

türü hesaplanacak ve bu puan türlerinin
herhangi birisinden 180 ve yukarı puan
alan öğrenciler Haziran ayında yapılacak
olan LYS’ye katılmaya hak kazanacaklar.
· YGS’de 180
ve üzeri puan
alanlar, hem ön
lisans programlarını hem de YGS
puanı ile öğrenci
alan lisans programlarını tercih
edebileceklerdir.
· YGS’de 150,00000179,99999
arası puan alan
adaylar, sadece
ön lisans programlarını tercih

edebilecekler. Bu adayların LYS’lere girme
hakları olmayacak.
· YGS’de en az bir puan türünde 150 ve üzeri
puan alamayan adayların YGS puanları ile
bir yükseköğretim programını tercih etme
hakları olmayacak
ve yerleştirme
puanı hesaplanmayacak.
· Özel yetenek
sınavıyla
öğrenci alan
yükseköğretim
programlarına
başvurabilmek
için de YGS
puanlarından
en az birinin 150
ve üzeri olması
gerekiyor.

YGS sınav sonuçlarının ÖSYM takvimi- rencilerin seçmeyi düşündükleri bölümler
ne göre 28 Mart 2017 tarihinde açıklanma- için YGS’de ilgili puan türlerinde aldıkları
sı beklenmektedir. Bu tarihten itibaren öğ- başarı sıraları önem taşımaktadır.
YGS-1 VE YGS-2 PUAN TÜRÜ SAYISAL ALANDAN tercih yapmayı düşünen
YGS-3 VE YGS-4 PUAN TÜRÜ SÖZEL VE DİL ALANINDAN tercih yapmayı düşünen
YGS-5 VE YGS-6 PUAN TÜRÜ EŞİT AĞIRLIKLI ALANDAN tercih yapmayı düşünen
öğrenciler için esas alınır.
2017 ÖSYM Kılavuzu bölümlere göre en düşük başarı sıraları:

PROGRAM TÜRÜ

İLGİLİ PUAN TÜRÜ BAŞARI SIRASI

HUKUK		TM-3
MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ 		MF-4
(Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri Hariç;
Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Programı dahil)
MİMARLIK		MF-4
TIP FAKÜLTELERİ		MF-3
ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARI
(Rehberlik Psikolojik Danışmalık Programı dâhil)		 İLGİLİ LYS PUAN
			TÜRLERİNDE

GELECEK HAFTA
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Değerler Eğitimi bireyin karakter gelişimini ve yaşamı algılama biçimini nasıl şekillendirir?
BU BİR EDİTÖRYAL ÇALIŞMADIR
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