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ÜNİVERSİTE HAZIRLIK / REHBERLİK BİRİMİ ÖĞRENCİ BÜLTENİ

Bu bültenimizde sizlerle, üniversiteye hazırlık 
sürecinde başarılı olmuş öğrencilerimizin nasıl 
bir yol haritası izlediklerini paylaşacağız.
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Öğrencilerimizden Esad Yusuf ATİK; 

2020 YKS sayısal puan türünde Türkiye 
1.si olarak Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği(İngilizce) bölümünü kazandı. Esad 
Yusuf sınava hazırlık sürecini şu sözlerle ifade 
ediyor; ‘’Lisenin başından beri belirli bir bölüm 
ve üniversite hedefimin olması ve bu hedefin 
gerekliliği olan sıralamanın belli olması, beni 
sene boyunca motive etti. Sınav senesi boyunca 
mottom ‘Hızlı yanan erken söner’di. Kendimi fa-
zla yormamaya özen göstererek, denemelerden 
gördüğüm eksiklerime yoğunlaşarak çalıştım. 
Eksiklerini bilen, başkalarının çalıştığı konulara 
çalışmaktansa, kendi eksiklerine çalışan ve ne 
kadar çalışması gerektiğini bilenler hedeflerine 
ulaşıyor.’’

Öğrencilerimizden Zeynep Dilge 
UYANIK;

 2020 YKS tyt puan türünde Türkiye 35. si 
olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’ni kazandı. Zeynep Dilge sınava 
hazırlık sürecini şu sözlerle ifade ediyor; ‘’Sene 
başlarken ilk yaptığım şey Tıp Fakültelerinin 
taban puanlarını duvarıma asmak olmuştu. 
Bunu yaptım çünkü insanın bir hedefi olması 
çalışmanın daha anlamlı hale gelmesini sağlıyor. 
Bence sonraki adım ise planlama. Derece 
öğrencisinin kafasında günlük, haftalık hatta 
aylık planlar hep var olur. Planın içeriğini ve 
yoğunluğunu ihtiyacınıza göre belirlemek size 
ait. Planlamadan sonraki adımımız ise sabır ve 
disiplinle çalışma. Hepsi bu. Gizli bir tarif veya 
sizi bir anda başarıya ulaştıracak bir taktik yok. 
Başarının tek yolu düzenli çalışmak. Ne demiş 
Ata’mız ‘Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir 
şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!’’
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Öğrencilerimizden Onur KAFKAS; 

2020 YKS sayısal puan türünde Türkiye 
53. sü olarak Boğaziçi Üniversitesi Bilgi-
sayar Mühendisliği bölümünü kazandı. Onur, 
sınava hazırlık sürecini şu sözlerle ifade edi-
yor; ‘’Ben YKS’ ye çalışmaya 11. sınıfta Fen 
Bilimleri Eğitim Kurumları’na kayıt olarak 
başladım. 11. sınıf 12. sınıfa göre daha rahattı. 
Sosyal hayatımı geri plana atmadım; hobile-
rime zaman ayırdım. Ama 12. sınıf mantalitesi 
fedakarlık gerektiriyor. Sosyal hayatınızın ve 
boş zamanınızın çok az olacağını kabullenip bu 
duruma alışmanız lazım. Deneme sınavlarında 
netlerimden çok, yaptığım yanlışlara yöneldim, 
onları anladığıma emin oldum. Neye ihtiyacım 
olduğunu düşünüyorsam ona çalıştım.

Öğrencilerimizden Emine BIÇAKCI; 

2020 YKS eşit ağırlık yerleştirme puanına göre 
Türkiye 90. sı olarak Galatasaray Üniversi-
tesi Hukuk bölümünü kazandı. Sınava hazırlık 
sürecini şu sözlerle ifade ediyor; ‘’Tüm süreç 
boyunca düzenli deneme yapıp, eksiklerimi 
tespit edip onların üzerine giderek çalıştım. 
Denemeleri doğru analiz edip çözemediğim 
soruları arkadaşlarıma ve öğretmenlerime sor-
mak benim için oldukça önemliydi.
Sizi sene boyunca motive edecek şey bence 
hedefiniz. Benim de yıllardır istediğim Gala-
tasaray Hukuk’tu. Dolayısıyla en büyük moti-
vasyon kaynağım da... Elbette “Artık olmayacak 
sanırım.” dediğim zamanlar çok oldu ama bir 
günüm çok kötü geçse de hedeflerimi hatırlayıp 
ertesi gün toparladım. Benim için bir diğer mo-
tivasyon da sınavdan sonra keşkelerim olmasın 
“Ben elimden geleni yaptım.”  diyebilmeliyim. 
Nitekim sınavdan sonra gerçekten elimden 
gelenin en iyisini yaptığımı biliyordum.’’
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Öğrencilerimizden Hümeyra KARGACI;   

 2020 YKS tyt yerleştirme puanına göre Tür-
kiye 39.su olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ni kazandı. Hümeyra, sınava hazırlık 
sürecini şu sözlerle ifade ediyor; ‘’YKS’ye 
hazırlanırken öncelikle hedefimi ve eksikleri-
mi belirledim. Daha sonra da hiçbir konuda 
hiçbir eksiğimin olmaması için en basit kural-
lar dahil, tüm konuları tekrar ettim. Sınavlarda 
gördüğüm eksikliklerimin üzerine gittim. 
Konu anlatımlı kitaplardan ve hocalarımdan 
faydalandım.
Motivasyonum düştüğünde kısa aralar verdim. 
Başarısız olduğum dönemlerde çalıştığım 
konuyu değiştirdim. Ama her zaman eksik 
yaptığım yerin üzerine gittim. Kendime 
güvenimi hiç kaybetmedim. ‘’
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