
GELİŞİM KOLEJİ’NDE  
ÜNİVERSİTE SINAVI 
HAZIRLIK PROGRAMI  
 14 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE 
BAŞLIYOR 

2017-2018 eğitim öğretim yılı için 12. sınıflarımızın YGS -LYS hazırlık programı 14 ağustos tarihinde 
başlıyor. Gelişim Koleji olarak son sınıf öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak bir program 
oluşturduk. Öğrencilerimiz kendi okulu dışında, dışarıdan başka bir kuruma ihtiyaç duymadan 
üniversite hazırlık çalışmalarını okulda yapabilecektir. Programla ilgili daha detaylı bilgi için okul 
yönetimiyle iletişime geçebilirsiniz.  

40 haftalık YGS ve LYS hazırlık programı 
Öğrencilerimiz 14 Ağustos 2016 tarihinde  9.30 - 16.00 saatleri arasında dört haftalık bir hızlandırma 
programı ile üniversite hazırlık programına başlayacaklardır. Hızlandırma döneminde öğrencilerimiz 
belli merkezlerden servislerle okula gelecek, öğle yemeği okulda yiyecek ve akşam çıkışta yine 
servislerle evlerine taşınacaktır. Hızlandırma döneminde derslere katılım zorunludur. (Öğrencilerimiz 
serbest kıyafetle okula gelebilirler) Çünkü bu dönemde işlenen konular, okul resmi olarak açıldıktan 
sonra tekrar edilmeyecektir.  

Neden hızlandırma programı yapıyoruz? 

11. Sınıfta YGS hazırlık programında bu yıl sınava kaynaklık eden derslerden bir program 
yürütüyoruz. Buna ek olarak her hafta alan sınavları, her ay YGS deneme sınavı ve Türkiye geneli 
sınavları ile öğrencilerimizin eksik yanlarını belirliyor ve buna göre bir hedef çalışması yürütüyoruz.  

Önümüzdeki yıl Ağustos ayında ise bu programın devamı olarak hızlandırma programı yapmamızın 
nedeni bir yıllık süreç içinde YGS ya da LYS içeriğine ait tüm konuların işlenmesini sağlamaktır. Tüm 
konuların yetişebilmesi için erken başlamak gerekmektedir. 

Okullar açıldıktan sonra ne olacak? Okul dersleri mi? 
Üniversite sınavına hazırlık dersleri mi işlenecek? 

Hızlandırmaların sonunda eğitim öğretim yılının resmi başlangıcı ile birlikte günde 8 saat olan ders 
sayısı 9 saate çıkacaktır. Her gün 9.00 - 16.30 saatleri arasında ders işlenecek ve bu derslerden erken 
çıkma imkanı olmayacaktır. Bu programda resim, müzik, beden eğitimi ve yabancı dil dersleri yerine 
sadece sınava kaynaklık eden dersler işlenecektir ve okul dersleri yerine sadece üniversite sınavına 
yönelik dersler işlenecektir. Bazı derslerin 12. sınıf müfredatları LYS içeriğinde vardır. Örneğin yılın 
başından itibaren dersler YGS matematik, LYS matematik gibi bölümlere ayrılacak ve tüm yıl bu 
şekilde ders işlenecektir. 



Öğrencilerimizin takibini nasıl yapacağız? Okul, aile, öğrenci 
arasındaki koordinasyon nasıl sağlanacak? 

2016 -2017 eğitim öğretim yılı boyunca 11. sınıf öğrencilerimize YGS denemeleri ile bir hedef 
belirleme çalışması yapıyoruz. Bu çalışmaların sonuçlarına ve öğrencilerimizin istediği bölümün 
özelliklerine göre öğrencilerimizi altılı gruplara ayırıyoruz. Bu altı öğrencilik gruplar kendi içinde 
homojen bir yapı oluşturacak şekilde, benzer hedeflere göre çalışma yapan öğrencilerden oluşuyor. 
Her altı öğrencilik grubun bir danışman öğretmeni olacak. Hem danışman öğretmenle öğrenciler 
arasında hem de öğretmenle veliler arasında WhatsApp grupları oluşturarak etkili ve anında iletişim 
kurma şansını yakalayacağız. Böylece öğrencilerimizin hedeflerine ne kadar yaklaştıklarını 
öğrenebileceksiniz. 

Geçmiş yıllarda ben kimdim?  

Öğrencilerimizin hedefledikleri üniversiteye daha önceki yıllarda girmiş olan bir mezunumuzla 
eşleştiriyoruz. Böylece tüm yıl boyunca kendi performansı ile hedeflediği bölümü kazanan bir 
öğrencinin performansını karşılaştırmalı olarak görmesini sağlıyoruz. Yıl içinde yaşayacağı 
dalgalanmaları, bir kaç ay sonra hangi puan aralığında olması gerektiğini bu sayede gerçek bir örnek 
üzerinde karşılaştırma yaparak görmesini sağlıyoruz.   

Haftada 45 Saat, 5 gün YGS ve LYS hazırlık dersleri, 
toplamda 1800 saat üniversite hazırlık  programı 
Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerimiz YGS hazırlık sürecine devam edecekler. Sadece kendi 
alanlarındaki dersleri görecekler. Günde 9 saat ders yapılacak, ders saatleri YGS ve LYS dersleri 
olarak ayrılacaktır. Sınav anına yaklaştığımız aylarda öğrencilerimizin ihtiyacına göre elit grup, kritik 
grup ve orta düzey grup olarak üçe ayrılacaktır. Orta düzey gruplarda kendi içersinde kendi 
düzeylerinde tekrar ayrılarak eksiklikleri doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır.  

Hafta içersinde öğrencilerimiz kendi alan dersleriyle ilgili haftalık izleme sınavı olacaklar. Bu 
sınavlarla birlikte öğrencilerimizin konulara ne kadar hakim oldukları görülecektir ve yine etüt 
derslerinde bu eksiklikleri giderilecektir.  

Her hafta izleme sınavı, her cumartesi YGS - LYS deneme 
sınavları 
Öğrencilerimizin akademik durumunu ölçmek için her cumartesi günü okulumuzda deneme sınavı 
uygulanacaktır. Öğrencilerimiz servislerle okula gelecek ve deneme sınavlarını olacak ve servislerle 
evlerine bırakılacaktır. Böylece 35 adet YGS, LYS deneme sınavı periyodik olarak yapılacaktır.  

Hızlandırılmış deneme sınavı haftaları 
Gerçek sınavlardan iki hafta önce hızlandırılmış deneme sınavı haftaları uygulanacaktır. Bu haftalarda 
sabah saatlerinde deneme sınavları, öğleden sonra soru çözümleri yapılacaktır. Böylece yıl içersinde 
cumartesi günleri yapılan 35 tane deneme sınavının yanı sıra hızlandırılmış sınav haftalarında da 20 
(10 YGS- 10 LYS) tane daha sınav öğrencilerimizi hazırlayacaktır.  


