BEYAZ PAKET
BAŞLANGIÇ DÜZEYİNDEN YDS’YE HAZIRLIK

Sevgili Arkadaşlar hepinize merhaba;
English Exam Center ailesine Hoş geldiniz. YDS BEYAZ PAKETE sahip olarak artık siz de bir EEC
öğrencisi olduğunuz için bu süreçteki çalışmalarınızda her zaman yanınızda olacağız. Bu nedenle
öncelikli olarak sizlere bu paketi nasıl çalışmanız gerektiğine dair bir çalışma programı hazırladık.
Aşağıdaki program doğrultusunda çalışarak bu paketteki Uzaktan eğitim paketleriniz ve YDS Ön
Hazırlık + YDS Hazırlık Kitaplarınız ile en verimli çalışmayı gerçekleştirebilirsiniz.
Öncelikle şunu önemle belirtmek isteriz ki eğer kendi kendinize bir çalışma disiplini
oluşturabiliyorsanız, “iyi bir program olsun ben günde üç dört saat oturup düzenli bir şekilde
çalışırım hocam” diyorsanız hiçbir kursa gitmenize gerek yoktur. İşte bu noktada YDS BEYAZ PAKET
sizin için en iyi çözüm olacaktır.
Bu setimiz YDS Hazırlığına Sıfırdan, başlangıç düzeyinden başlayacak adaylar için hazırlandı. Bu
nedenle öncelikle YDS Ön Hazırlık materyallerini tamamlayıp daha sonra YDS Hazırlık materyalleri ile
devam etmeniz gerekmektedir. Bu süreç günde ortalama 2-3 saat çalışma ile 6-9 ay arasında
tamamlanabilir. Eğer gün içerisinde daha fazla çalışma saati olanağınız var ise tüm sistemi daha hızlı
da bitirebilirsiniz. YDS BEYAZ PAKETteki materyaller için şöyle bir çalışma sıralaması yapalım:

YDS ÖN HAZIRLIK KİTAPLARI

UZAKTAN EĞİTİM

Passagework YDS Ön Hazırlık Seviye 1-2-3

www.uzaktanyds.com

Passagework YDS Ön Hazırlık Seviye 4

-Uğur ALBAYRAK ile 350 saat video ders

Passagework YDS Ön Hazırlık Seviye 5

www.passagework.com

Passagework YDS Ön Hazırlık Seviye 6

-180 Okuma Parçası Analizi

Passagework YDS Ön Hazırlık Kelime canavarı

-Binlerce kelime alıştırması

Öncelikle YDS ÖN HAZIRLIK çalışmalarını tamamlamanız lazım. Bu süreçte kitaplar ile
uzaktanyds.com ve passagework.com sitelerimizi eş zamanlı olarak çalışmanızda fayda var.
Tavsiyemiz günde 2 ya da 3 okuma parçası analizi yapmanız. Öncelikle kitabınızdan okuma parçasının
tüm analizlerini detaylı bir şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra aynı parçayı www.uzaktanyds.com YDS
Ön Hazırlık modülünde açarak Uğur ALBAYRAK hocamızdan tüm detayları ile dinleyebilirsiniz.
Kendiniz için 2 adet defter oluşturun. Bunlardan bir tanesine videoları dinlerken durdurarak önemli
gördüğünüz gramer bilgilerini not ediniz ve bu defter sizin süreç boyunca tekrar yapabileceğiniz bir
gramer defteri olsun.
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Ayrıca bir kelime defteri de tutarak kitaptaki bilmediğiniz kelimeler ile www.uzaktanyds.com
video anlatımlarında o kelimeler için verilen eş anlamlı tüm kelimeleri not ediniz. Sırasıyla kitap ve
www.uzaktanyds.com çalışmasından sonra www.passagework.com sitemizden de aynı parçayı
açınız ve özellikle kelime çalışmalarını yazılımlar ile tekrar ederek kalıcı hale getiriniz.
www.Passagework.com sitemizdeki parça çalışmanız da bittikten sonra defterinize o parça ile ilgili
bilmediğiniz ve yeni öğrendiğiniz tüm kelimeleri ve eş anlamlılarını yazınız. Kelime defterinizi sık
aralıklarla tekrar etmenizde fayda var. Ayrıca bu paket içeriğinde gelen Kelime Kitabımızı da ilk
günden itibaren düzenli ve tekrarlı bir şekilde çalışmanızda fayda var.
Kısaca ilk hedefimiz YDS Ön Hazırlık materyallerini ve videolarını sırasıyla bitirmek. YDS Ön
Hazırlık çalışmanız sürecinde 5.seviye bittikten sonra YDS çalışmalarına başlayabilirsiniz. Ön Hazırlık
Seviye 6’yı, YDS çalışmanıza paralel olarak da bitirebilirsiniz. YDS Ön Hazırlık çalışmanız bittikten
sonra artık YDS’den 40-60 arası bir puan alabilir hale geleceksiniz. Bu süreçte 350 saat YDS Ön hazırlık
videosunu izlemek ve tüm parçaları analiz ederek düzenli defterler tutabilmek ciddi yararınıza
olacaktır. Buraya kadar olan çalışma programımızı adım adım özetleyecek olursak;
1- Passagework YDS Ön Hazırlık Seviye 1 Parça 1’den başlayınız.
- İlk parçayı önce kitaptan analiz ediniz. Kelimelere göz atıp bilmediğiniz kelimeleri ve
eş anlamlı olan yapıları mutlaka işaretleyiniz.
- Kelime çalışması bittikten sonra Parçayı okuyunuz. Genel olarak anlamaya çalışmanız
yeterli. Cümleleri Türkçe çevirileri ile de mutlaka kıyaslayarak çalışmanızda fayda var.
Parça bittikten sonra parçaya dair yazılmış soruları cevaplamaya çalışınız.
- Kitapta bu bölümler bittikten sonra www.uzaktanyds.com sitemizi açıp aynı parçayı
oradan izleyiniz. Parçayı izlerken videoyu durdurarak özellikle tüm kelimeleri ve
önemli yapıları not alınız.
- www.uzaktanyds.com sitemizde video anlatımı bittikten sonra aynı parçayı
www.passagework.com sitemizde açınız. Bu panelde de Kelime Çalışması ve Eş Anlam
Çalışması bölümlerini mutlaka bitiriniz. Eğer vaktiniz varsa diğer modülleri de
çalışabilirsiniz; ancak Kelime ve Eş Anlam çalışması olmazsa olmazdır.
2- Passagework YDS Ön Hazırlık Seviye 1 kitabımızda her 5 parça bittiğinde KELİME
CANAVARI kitabımıza geçip ilk 5 parçaya ait kelime alıştırmalarını yapınız. Seviye 6 bitene
kadar, kitap üzerindeki her 5 parça bittiğinde kelime kitabına geçip alıştırmaları yapmayı
sakın unutmayın.
3- İlk 5 seviyeyi, sırasıyla PW YDS Ön hazırlık kitabımız (Her 5 parçada Kelime Canavarı),
www.uzaktanyds.com sitemiz ve daha sonra www.passagework.com (özellikle kelime ve
eş anlam çalışması) sitemizden aynı mantıkla bitirmeniz gerekmektedir.
PW YDS Ön Hazırlık Seviye 5 içerisindeki 150 okuma parçasını, kitaptan ve uzaktan eğitim
sistemlerinden bitirdikten sonra artık YDS Hazırlık aşamasına geçebilirsiniz. PW YDS Ön Hazırlık 6.
Seviye çalışmasını YDS Hazırlığı ile birlikte devam ettirebilirsiniz.
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Gelelim YDS Hazırlığına:

YDS HAZIRLIK KİTAPLARI

UZAKTAN EĞİTİM

YDS Sınav Stratejileri 1-2
YDS Sınav Stratejileri 3
YDS Sınav Stratejileri 4
YDS Sınav Stratejileri 5
YDS Readers

www.uzaktanyds.com
-Suat GÜRCAN ile 160 saat video ders
www.passagework.com
-500 Okuma Parçası Analizi
-Binlerce kelime alıştırması

YDS hazırlığına ise YDS’den 2.5-3 ay öncesinde yoğun bir şekilde başlamanız gerekmektedir.
Bu süreçte de YDS Ön Hazırlık sürecinde olduğu gibi YDS Kitap Setimiz ile www.uzaktanyds.com ve
www.passagework.com sistemlerimiz paralel olarak devam etmelisiniz. YDS Sınav Stratejileri
1.kitabımızda Gramer Konu Anlatımlarını bulacaksınız. Kitaptaki sıralama ile www.uzaktanyds.com
sitemizdeki konu sıralamasının aynı olduğunu göreceksiniz. YDS Sınav Stratejileri kitabını çalışırken
şöyle bir strateji izleyelim ve her gün eş zamanlı olarak Okuma-Kelime çalışması yapmayı
unutmayalım.
1- Konu Anlatımını kitaptan çalışalım
2- Uzaktanyds.com sitemizden aynı konu anlatımını izleyelim
3- Konuya dair 1.testin çözümünü de uzaktanyds.com’dan izleyelim
4- Kitaptan test 2 yi çözelim – uzaktanyds.com’dan izleyelim
5- Kitaptan test 3 ü çözelim – uzaktanyds.com’dan izleyelim
6- Kitaptan test 4 ü çözelim – uzaktanyds.com’dan izleyelim

1.Kitap ve Gramer konuları bittikten sonra 2.Kitapda da aynı şekilde Soru Tipleri Nasıl
Çözülmelidir? başlıklarıyla ilerleyelim. Bu süreçte gramer konularını ve soru tiplerini çalışırken
www.passagework.com sitemizden de günde 2 ya da 3 Okuma parçası ile kelime ve okuma
çalışmalarına devam etmeniz gerekiyor. YDS Hazırlık sürecinde de YDS kelime defteri tutarak
passagework.com sistemindeki kelimeleri bu defterinize not etmenizde fayda var. Eğer Ön Hazırlık
Seviye 6’yı bitirmeden YDS Hazırlığına başladıysanız bu süreçte önce Seviye 6’yı daha sonra ise YDS
READERS kitabımızı bitirebilirsiniz.
Ayrıca www.uzaktanyds.com panelinde göreceğiniz 60 Günde YDS Kelimeleri panelini de
sürekli olarak kullanmalısınız. Sistemde 20 şer kelimeden oluşturulan 54 grup mevcuttur. İki günde 1
grup bitirecek şekilde YDS hazırlığına başlar başlamaz bu paneli de mutlaka kullanın. Bu panelde eş ve
zıt anlamları ile birlikte 7000’e yakın kelime öğrenebilirsiniz. Sınavdan 10 gün önce tüm çalışmalarınızı
bitirip artık deneme sınavlarına geçebilirsiniz. Son 10 gün her gün 1 ya da vaktiniz varsa 2 deneme
sınavı çözmenizde fayda vardır.
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YDS BEYAZ PAKETİMİZDE bulunan YDS SINAV STRATEJİLERİ 3-ÖZGÜN SORU BANKASI
kitabımıza 1. ve 2. Kitaplar bittikten sonra başlayacağınız gibi, bu kitabı eş zamanlı olarak da
çalışabilirsiniz. Örneğin “Tense System In English” konusu 1. kitapta bittikten sonra soru bankamız
olan 3. kitaptan da aynı konunun testlerini yapabilirsiniz. Diğer opsiyonunuz ise 1. ve 2. kitap bittikten
sonra direk bu kitaba başlayıp daha sonra deneme sınavlarına geçmek olabilir.
YDS BEYAZ PAKETİMİZDE bulunan YDS SINAV STRATEJİLERİ 4-ÖZGÜN KELİME BANKASI
kitabımıza 1. ve 2. kitaplar bittikten sonra başlamanızda fayda var.
YDS BEYAZ PAKETİMİZDE bulunan YDS SINAV STRATEJİLERİ 5 (5’İ Bi Yerde) deneme sınavı
kitabımızda tüm denemeleri 3 saatlik oturumlarla ve kitabımızın içindeki optik formlarla çözdükten
sonra teker teker çözümleri analiz ederek tüm soruları analiz etmenizde fayda vardır.
YDS Hazırlık programımızı aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.
-

YDS Sınav Stratejileri -1 kitabımıza ve PW YDS Ön hazırlık 6 kitabımıza eş zamanlı
olarak başlayınız.
Bu kitaplar bittikten sonra YDS Sınav Stratejileri -2 ve YDS READERS kitabımıza yine eş
zamanlı olarak devam ediniz.
YDS Sınav Stratejileri -1 ve -2. kitaplarımız bitince YDS Sınav Stratejileri -3 ve 4.kitapları çalışmaya başlayabilirsiniz.
Tüm kitaplar bittikten sonra YDS Sınav Stratejileri -5 kitabımızı sınavdan bir hafta
önce her gün 1 deneme çözerek çalışabilirsiniz.
Tüm bu çalışmaları yaparken ilk günden itibaren www.uzaktanyds.com sitemizden ve
www.passagework.com sitemizden de mutlaka faydalanmalısınız.

Bu yayınların dışında ek kaynaklardan da faydalanmak isterseniz diğer yayınlarımıza
www.ingilizcekitapmarketi.com sitemizden ulaşabilirsiniz. Sınav öncesinde EEC Türkiye Geneli YDS
Deneme Sınavlarımıza katılmayı da unutmayın. Hepinize şimdiden başarılar, saygılar, sevgiler.
*Sistemle ilgili herhangi bir soru ya da sorununuz olursa bizlere destek@uzaktanyds.com adresinden
ulaşabilirsiniz
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