Sayın Veli;
Çocuklarımızın geleceğini şekillendirmede önemli bir aşama olan YKS’ye (Yüksek
Öğretim Kurumları Sınavı) sayılı günler kalmıştır. İki oturum şeklinde yapılacak sınavın I.
Oturumu olan TYT de(Temel Yetenek Sınavı) 120 soru sorulacak ve 135 dakika süre
verilecektir. İkinci oturum AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) ise toplam 160 soru sorulacak ve
180 dakika verilecektir. TYT sınavında ilk 100 dakika, AYT sınavında ise ilk 135 dakikada
öğrencilerimizin sınavdan çıkmasına izin verilmeyecektir. Öğrencilerimizin, bu sınavları en
iyi ve verimli şekilde atlatabilmeleri için yalnızca bireysel çalışma yahut yalnızca okuldaki
akademik eğitim yeterli değildir. Öğrenciler bu noktada anne babalarının desteklerine ve
olumlu telkinlerine ihtiyaç duyarlar. Her şeyden önce çocuklarımıza özgüven aşılamalı, onları
başaracaklarına inandırmalıyız. Şöyle ki ‘’çaresizlik’’ öğrenilmiş bir davranıştır; başarı da
öğrenilebilir. Belki çocuklarımızda ya da sizlerde oluşması muhtemel ‘umutsuzluk’, ’az
kaldı’, ‘Bundan sonra ne yapılabilir ki?’ duyguları sizleri yanıltabilir. Fakat doğru şeyi
yapmak için yanlış zaman yoktur. Kim bilir, umutlarımızı o doğru kurtarır.
Onlara sınavdaki tüm soruları okumalarını; fakat sadece bildiklerini işaretlemelerini;
bilmediklerini boş bırakmalarını söyleyelim. Örneğin dört yanlış bir doğruyu götürdüğünü
göz ardı etmeyelim.
Sınavda her öğrencinin kitapçığı farklı olduğundan soruların yerleri değişiktir. Bu da
zor soruların bazen baş tarafa gelmesine neden olabilir. Bunu göz önünde bulundurarak ilk
sorulardan moralini bozmaması gerektiğini, ilerde mutlaka kurtarıcı, telafi edici sorular
olduğunu söyleyiniz.
Yeni sınav sisteminde iki yıllık Meslek Yüksek Okulları ve astsubay Meslek Yüksek
okullarına I. Oturum olan TYT den alınacak puanla

öğrenci alımı yapılacaktır. TYT

sınavında Temel Matematik, Temel Türkçe, Temel Sosyal Bilgiler ve Temel Fen Bilimleri
soruları sorulacaktır. TYT sorularının büyük kısmı okuduğunu anlama ve 9. Sınıf konuları
olacağından öğrencilerimizin TYT sınavında 150 barajını geçmeleri zor gözükmemektedir.
Öğrencilerimizin TYT sınavında 15-20 net yaparak 150 barajını geçerek Meslek Yüksek
Okullarını tercih etme hakkını elde edebilecek, 25-30 net ile 180 barajını geçerek AYT
sınavında puanlarının

hesaplanmasını sağlayarak 4 yıllık fakülte tercih etme hakkı elde

edeceklerdir. 150 barajını geçen öğrencilerimiz mezun oldukları alanla ilgili iki yıllık bölüm
tercih ettiklerinde, Orta Öğretim Başarı puan katsayısı 0.12 yerine 0.18 olacak ve ek puan
alarak iki yıllık meslek yüksek okullarına girmeleri muhtemel olacaktır. Astsubaylık meslek
yüksek okullarında ise mülakatlara katılma konusunda önemli bir engeli aşmış olacaklardır.
Bir öğrencimizin TYT sınavında 30 doğrusu, 80 yanlışı olduğu takdirde, 20 doğru
cevabını götürecek geriye 10 neti kalmış olup öğrenci 150 barajını geçemeyecektir. Oysaki
bilmediği soruyu boş bırakıp 30 net bıraksaydı 180 barajını dahi rahatlıkla geçmiş olacaktı.
Bu nedenle:

.
Bilmediği soruyu geçen, geleceğini seçendir.
Tüm Öğrencilerimize YKS sınavında başarılar dilerim…
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