
YKS Eşit Ağırlık 1.AY Çalışma Programı (www.unirehberi.com) 
 

Unirehberi.com ekibi olarak sizler için çok güzel bir 4 aylık YKS Eşit Ağırlık çalışma programı hazırladık. Bu programda sadece 11 ve 12.sınıf konuları olacaktır, yani TYT sınavında çıkacak 
konular ekli değildir. TYT sınavı için de 4 aylık bir çalışma programı yaptık. Eğer sıfırdan başlayacağım diyorsanız her iki programa da uymalısınız.  Boş zamanlarınız kaldığında TYT 

konularını da tekrar etmeyi unutmayınız. Elimizden geldiğince tüm konuları eklemeye çalıştık. Fakat bizim gözümüzden kaçan konular veya küçük fakat soru çıkabilecek konular olabiliyor. 
Bu yüzden soru bankalarınızdan, konu anlatımlı kitaplarınızdan konu başlıklarına bakarak eksik kalan konularınızı tamamlamalısınız. 

YKS Kitap Önerileri için 
TIKLAYINIZ 

TYT-YKS Çalışma Programları için 
TIKLAYINIZ 

Rehber Yazılarımızı Okumanızı 
Öneriyoruz. 

Okumak için TIKLAYINIZ. 

TYT Kitap Önerileri için 
TIKLAYINIZ 

TYT-YKS Konularını Öğrenmek için 
TIKLAYINIZ 

YKS Puan ve Sıralamanızı Hesaplamak 
için TIKLAYINIZ 

 

Üniversite Taban Puanlarını 
Öğrenmek için 

TIKLAYINIZ 

TYT-YKS Ne Zaman? Öğrenmek için 
TIKLAYINIZ 

TYT-YKS Puan Türleri ve Bölümlerini 
Öğrenmek için TIKLAYINIZ 
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YKS Eşit Ağırlık 1.AY Çalışma Programı (www.unirehberi.com) 
 

YKS Eşit Ağırlık 1.Ay 
Çalışma Programı  

 

1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA NOTLAR 

 
YKS MATEMATİK 

-Mantık -Eşitsizlikler 
-Eşitsizlikler 
-Logaritma 

-Logaritma 
Konular gittikçe ağırlaşacak. 

Bunu dikkate alarak 
çalışmalısınız. 

 

YKS GEOMETRİ 
-Trigonometri -Trigonometri -Trigonometri 

(TYT konusu tekrar edebilir 
veya önceki konu için soru 
çözümleri yapabilirsiniz) 

Geometri dersi bol soru 
çözülmesi gereken derslerden 

bir tanesi.  Günlük test çözmeyi 
ihmal etmeyiniz. 

 

YKS EDEBİYAT 
-Güzel Sanatlar ve 

Edebiyat 
-Şiir Bilgisi ve Söz 

Sanatları 

-Tarih İçinde Türk 
Edebiyatı ve Destan 

Dönemi Türk Edebiyatı 

-İslam Uygarlığı 
Çevresinde Gelişen Türk 

Edebiyatı 

Sözel derslerde çalışırken 
okumaktan sıkılmayın, bol 
tekrar yapın, zamanınızı iyi 
kullanın. Sadece evde değil 
otobüste, yolculukta bile bu 

derslere çalışabilirsiniz. 

 
YKS COĞRAFYA 

-Ekosistemler, Madde 
Döngüleri ve Besin Zinciri 

-Canlıların Yeryüzünde 
Dağılışını Etkileyen 

Faktörler 
-Biyomlar 

-Sıra Dışı Doğa Olayları 
-İnsan ve Doğa Etkileşimi 

 

YKS TARİH 
-Mustafa Kemal 

-20.Yüzyılın Başlarında 
Dünya 

-20.Yüzyılın Başlarında 
Dünya 

(TYT konusu tekrar edebilir 
veya önceki konu için soru 
çözümleri yapabilirsiniz) 

 



YKS Eşit Ağırlık 2.AY Çalışma Programı (www.unirehberi.com) 

Unirehberi.com ekibi olarak sizler için çok güzel bir 4 aylık YKS Eşit Ağırlık çalışma programı hazırladık. Bu programda sadece 11 ve 12.sınıf konuları olacaktır, yani TYT sınavında çıkacak 
konular ekli değildir. TYT sınavı için de 4 aylık bir çalışma programı yaptık. Eğer sıfırdan başlayacağım diyorsanız her iki programa da uymalısınız.  Boş zamanlarınız kaldığında TYT 

konularını da tekrar etmeyi unutmayınız. Elimizden geldiğince tüm konuları eklemeye çalıştık. Fakat bizim gözümüzden kaçan konular veya küçük fakat soru çıkabilecek konular olabiliyor. 
Bu yüzden soru bankalarınızdan, konu anlatımlı kitaplarınızdan konu başlıklarına bakarak eksik kalan konularınızı tamamlamalısınız. 

YKS Kitap Önerileri için 
TIKLAYINIZ 

TYT-YKS Çalışma Programları için 
TIKLAYINIZ 

Rehber Yazılarımızı Okumanızı 
Öneriyoruz. 

Okumak için TIKLAYINIZ. 

TYT Kitap Önerileri için 
TIKLAYINIZ 

TYT-YKS Konularını Öğrenmek için 
TIKLAYINIZ 

YKS Puan ve Sıralamanızı Hesaplamak 
için TIKLAYINIZ 

 

Üniversite Taban Puanlarını 
Öğrenmek için 

TIKLAYINIZ 

TYT-YKS Ne Zaman? Öğrenmek için 
TIKLAYINIZ 

TYT-YKS Puan Türleri ve Bölümlerini 
Öğrenmek için TIKLAYINIZ 
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YKS Eşit Ağırlık 2.AY Çalışma Programı (www.unirehberi.com) 
 

YKS Eşit Ağırlık 2.Ay 
Çalışma Programı  

 

1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA NOTLAR 

 
YKS MATEMATİK 

-Polinomlar -Parabol -Karmaşık Sayılar -2.Dereceden Denklemler 
Konular gittikçe ağırlaşacak. 

Bunu dikkate alarak 
çalışmalısınız. 

 

YKS GEOMETRİ 

-Tekrar Eden, Dönen ve 
Yansıyan Şekiller -

Dönüşümlerle Geometri 
-Uzay Geometri 

(TYT konusu tekrar edebilir 
veya önceki konu için soru 
çözümleri yapabilirsiniz) 

(TYT konusu tekrar edebilir 
veya önceki konu için soru 
çözümleri yapabilirsiniz) 

Geometri dersi bol soru 
çözülmesi gereken derslerden 

bir tanesi.  Günlük test çözmeyi 
ihmal etmeyiniz. 

 

YKS EDEBİYAT 
-Metinlerin 

Sınıflandırılması 
-Tanzimat 

-Servet-i Fünun 
-Fecri Ati Topluluğu 

-Milli Edebiyat 

Sözel derslerde çalışırken 
okumaktan sıkılmayın, bol 
tekrar yapın, zamanınızı iyi 
kullanın. Sadece evde değil 
otobüste, yolculukta bile bu 

derslere çalışabilirsiniz. 

 
YKS COĞRAFYA 

-Beşeri Sistemler -Beşeri Sistemler -Mekansal Sentez: Türkiye -Mekansal Sentez: Türkiye 

 

YKS TARİH 
-İkinci Dünya Savaşı -İkinci Dünya Savaşı -Soğuk Savaş Dönemi 

(TYT konusu tekrar edebilir 
veya önceki konu için soru 
çözümleri yapabilirsiniz) 

 



YKS Eşit Ağırlık 3.AY Çalışma Programı (www.unirehberi.com) 

Unirehberi.com ekibi olarak sizler için çok güzel bir 4 aylık YKS Eşit Ağırlık çalışma programı hazırladık. Bu programda sadece 11 ve 12.sınıf konuları olacaktır, yani TYT sınavında çıkacak 
konular ekli değildir. TYT sınavı için de 4 aylık bir çalışma programı yaptık. Eğer sıfırdan başlayacağım diyorsanız her iki programa da uymalısınız.  Boş zamanlarınız kaldığında TYT 

konularını da tekrar etmeyi unutmayınız. Elimizden geldiğince tüm konuları eklemeye çalıştık. Fakat bizim gözümüzden kaçan konular veya küçük fakat soru çıkabilecek konular olabiliyor. 
Bu yüzden soru bankalarınızdan, konu anlatımlı kitaplarınızdan konu başlıklarına bakarak eksik kalan konularınızı tamamlamalısınız. 

YKS Kitap Önerileri için 
TIKLAYINIZ 

TYT-YKS Çalışma Programları için 
TIKLAYINIZ 

Rehber Yazılarımızı Okumanızı 
Öneriyoruz. 

Okumak için TIKLAYINIZ. 

TYT Kitap Önerileri için 
TIKLAYINIZ 

TYT-YKS Konularını Öğrenmek için 
TIKLAYINIZ 

YKS Puan ve Sıralamanızı Hesaplamak 
için TIKLAYINIZ 

 

Üniversite Taban Puanlarını 
Öğrenmek için 

TIKLAYINIZ 

TYT-YKS Ne Zaman? Öğrenmek için 
TIKLAYINIZ 

TYT-YKS Puan Türleri ve Bölümlerini 
Öğrenmek için TIKLAYINIZ 
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YKS Eşit Ağırlık 3.AY Çalışma Programı (www.unirehberi.com) 
 

YKS Eşit Ağırlık 3.Ay 
Çalışma Programı  

 

1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA NOTLAR 

 
YKS MATEMATİK 

-Diziler ve Seriler -Limit ve Süreklilik 
-Limit ve Süreklilik 

-Türev 
-Türev 

Konular gittikçe ağırlaşacak. 
Bunu dikkate alarak 

çalışmalısınız. 

 

YKS GEOMETRİ 
-Çemberin Analitik 

İncelemesi 
-Çemberin Analitik 

İncelemesi 
-Çemberin Analitik 

İncelemesi 

(TYT konusu tekrar edebilir 
veya önceki konu için soru 
çözümleri yapabilirsiniz) 

(TYT konusu tekrar edebilir 
veya önceki konu için soru 
çözümleri yapabilirsiniz) 

Geometri dersi bol soru 
çözülmesi gereken derslerden 

bir tanesi.  Günlük test çözmeyi 
ihmal etmeyiniz. 

 

YKS EDEBİYAT 
-Cumhuriyet Dönemine 

Giriş (1923-…) 
-Cumhuriyet Dönemi 

Öğretici Metinler 

-Cumhuriyet Dönemi 
Coşku ve Dile Getiren 

Metinler 

-Cumhuriyet Dönemi 
Edebi Metinler 

Sözel derslerde çalışırken 
okumaktan sıkılmayın, bol 
tekrar yapın, zamanınızı iyi 
kullanın. Sadece evde değil 
otobüste, yolculukta bile bu 

derslere çalışabilirsiniz. 

 
YKS COĞRAFYA 

-Küresel Ortam: Bölgeler 
ve Ülkeler 

-Küresel Ortam: Bölgeler 
ve Ülkeler 

-Çevre ve Toplum -Çevre ve Toplum 

 

YKS TARİH 
-Yumuşama Dönemi ve 

Sonrası 
-Küreselleşen Dünya -Küreselleşen Dünya 

(TYT konusu tekrar 
edebilir veya önceki konu 

için soru çözümleri 
yapabilirsiniz) 

 



YKS Eşit Ağırlık 4.AY Çalışma Programı (www.unirehberi.com) 

Unirehberi.com ekibi olarak sizler için çok güzel bir 4 aylık YKS Eşit Ağırlık çalışma programı hazırladık. Bu programda sadece 11 ve 12.sınıf konuları olacaktır, yani TYT sınavında çıkacak 
konular ekli değildir. TYT sınavı için de 4 aylık bir çalışma programı yaptık. Eğer sıfırdan başlayacağım diyorsanız her iki programa da uymalısınız.  Boş zamanlarınız kaldığında TYT 

konularını da tekrar etmeyi unutmayınız. Elimizden geldiğince tüm konuları eklemeye çalıştık. Fakat bizim gözümüzden kaçan konular veya küçük fakat soru çıkabilecek konular olabiliyor. 
Bu yüzden soru bankalarınızdan, konu anlatımlı kitaplarınızdan konu başlıklarına bakarak eksik kalan konularınızı tamamlamalısınız. 

YKS Kitap Önerileri için 
TIKLAYINIZ 

TYT-YKS Çalışma Programları için 
TIKLAYINIZ 

Rehber Yazılarımızı Okumanızı 
Öneriyoruz. 

Okumak için TIKLAYINIZ. 

TYT Kitap Önerileri için 
TIKLAYINIZ 

TYT-YKS Konularını Öğrenmek için 
TIKLAYINIZ 

YKS Puan ve Sıralamanızı Hesaplamak 
için TIKLAYINIZ 

 

Üniversite Taban Puanlarını 
Öğrenmek için 

TIKLAYINIZ 

TYT-YKS Ne Zaman? Öğrenmek için 
TIKLAYINIZ 

TYT-YKS Puan Türleri ve Bölümlerini 
Öğrenmek için TIKLAYINIZ 
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YKS Eşit Ağırlık 4.AY Çalışma Programı (www.unirehberi.com) 
 

YKS Eşit Ağırlık 4.Ay 
Çalışma Programı  

 

1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA NOTLAR 

 
YKS MATEMATİK 

-Türev -İntegral -İntegral -İntegral 
Geçmiş konuları mutlaka tekrar 

etmeyi ve deneme çözmeyi 
ihmal etmeyiniz. 

 

YKS GEOMETRİ 
Geometri konuları bitti fakat Geometri nankör bir derstir. Mutlaka eski konuları tekrar etmeyi ve her gün soru çözmeyi 

ihmal etmeyiniz. 

 

YKS EDEBİYAT 
-Edebi Akımlar -Batı Edebiyatı 

(TYT konusu tekrar 
edebilir veya önceki konu 

için soru çözümleri 
yapabilirsiniz) 

(TYT konusu tekrar 
edebilir veya önceki konu 

için soru çözümleri 
yapabilirsiniz) 

Sözel derslerde çalışırken 
okumaktan sıkılmayın, bol 
tekrar yapın, zamanınızı iyi 
kullanın. Sadece evde değil 
otobüste, yolculukta bile bu 

derslere çalışabilirsiniz. 

 
YKS COĞRAFYA 

-Ekonomik Faaliyetler -Ekonomik Faaliyetler 

(TYT konusu tekrar 
edebilir veya önceki konu 

için soru çözümleri 
yapabilirsiniz) 

(TYT konusu tekrar 
edebilir veya önceki konu 

için soru çözümleri 
yapabilirsiniz) 

 

YKS TARİH 
-Türklerde Devlet Teşkilatı 
-Türklerde Toplum Yapısı 

-Türklerde Hukuk 
-Türklerde Ekonomi 

-Türklerde Eğitim 
-Türklerde Sanat 

(TYT konusu tekrar 
edebilir veya önceki konu 

için soru çözümleri 
yapabilirsiniz) 

 


