
Yanıt Eğitim Sistemi (YES) 
 
Yanıt Eğitim Sistemi başka bir kaynağa ihtiyaç duymadan 
konuları en ince detayına kadar öğreten Eğitim Setlerinden 
oluşur. Basılı yayınla dijital içeriğin harmanlandığı bu sistemde 
öğrenme, kavrama, pekiştirme, güçlendirme ve tamamlama 
kavramlarının içi doldurularak bilginin kalıcı olması 
sağlanmıştır.  
 

Yanıt Eğitim Setleri konu anlatımlı olmasına rağmen bir soru 
bankasından daha çok çözümlü ve cevaplı soru içermektedir. 
 
Yanıt Eğitim Seti modüler tarzda hazırlanmış fasiküllerden 
oluşur. Her fasikülde bulunan üniteler konulara ve bölümlere 
ayrılıp detaylandırılmıştır. Ünite girişlerinde istatistiki ve yönlendirici açıklamalar 
bulunmaktadır. Konu anlatımı kısmındaki çözümlü model sorularla bilginin daha kolay 
anlaşılması sağlanmıştır. 

 
 
Bölümlerde anlatılan bilgiler bölüm sonlarındaki mini 
testlerde sadece o bölümü ilgilendiren sorularla 
öğretilmektedir. Öğretici ve kavratıcı testlerle kalıcı hale 
getirilmektedir. 
 
Bölüm sonlarındaki etkinliklerle (Doğru yanlış, boşluk 
doldurma, eşleştirme vb.) öğrenilen kavramların doğru 
kullanılması ve kalıcı olması sağlanmıştır. 
 
 
 

Her üniteden sonra Ünite Tarama Testleri başlığı altında 
pekiştirme, güçlendirme ve tamamlama testleri ile yeteri 
kadar soru sorulmuştur. Bu nedenle ilgili konulardan karşınıza 
çıkabilecek her soru tipini setlerimizde görebilirsiniz.  
 
Ayrıca ünite sonlarında ilgili ünite ile ilgili ÖSYM sınavlarında 
çıkmış sorular bulunmaktadır.  
 
Yanıt Eğitim Setlerinde her ünitede beceri temelli PISA soruları 
da bulunmaktadır. 



Her fasikülün sonunda o fasiküle kadar anlatılan tüm konuları içeren YES Tarama Testleri 
bulunmaktadır. Arasınıf (9.10.11. Sınıf) Eğitim Setlerinde 1. Dönem ve 2. Dönem konularını 
içeren yazılı sınavlarına hazırlık soruları da bulunmaktadır. 

 
Matematik Eğitim setlerinde Fen Lisesi Müfredatını 
içeren kısımlara ayrı bir bölüm olarak değinilmiştir. Yine 
Matematik branşında Yeni Nesil sorulara bolca yer verilmiştir.  
 
 
Yanıt Eğitim Setlerinin öğretmen baskısı da bulunmaktadır. Öğretmen baskılarında bütün 
soruların çözümleri yazılı olarak verilmektedir.  

 



Akıllı tahta kullanımına uygun Eğitim Setlerimizin akıllı tahta uygulamalarını indirebilmek için 
yntkutuphane.yntyanit.com portalımıza ücretsiz üye olabilirsiniz. Akıllı tahta 
uygulamalarımızı mobil cihazlarda Yanıt Mobil Kütüphane uygulamasını indirerek 
kullanabilirsiniz. Mobil Kütüphane uygulaması PARDUS ve MAC bilgisayarlarda da 
çalışmaktadır. Akıllı tahta uygulamalarımızın kullanımı ile ilgili detaylı bilgiyi  
yanityayinlari.com/akilli-tahta linkinde bulabilirsiniz.  
 
Eğitim Setlerimizin dijital içerikleri sınıf ortamında ya da internet ortamında uzaktan eğitim 
için rahatlıkla kullanılabilir. 

 
Eğitim Setlerimizin tüm testlerinin video çözümleri bulunmaktadır. Soru çözüm videolarını 
izlemek için mobil cihazlarınıza Yanıt Video Çözüm uygulamasını indirebilirsiniz. Çözüm 
videolarını bilgisayardan izlemek için yanityayinlari.com/video-cozumler linkini ziyaret 
edebilirsiniz. 
 
Tüm öğretmen ve öğrencilerimize faydalı olması dileğiyle… 
 
Yanıt Yayınları 
 

https://yntkutuphane.yntyanit.com/
https://yanityayinlari.com/akilli-tahta
https://yanityayinlari.com/video-cozumler

