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Senin Biyolojin TYT Çalışma Programı
İdeal Süre : 5 gün

Tüm Kavramlarla Kalıtım

İdeal Süre : 3 gün

Canlıların Ortak Özellikleri

İlk konumuz olan canlıların ortak özellikleri çoğu öğrencimiz
için oldukça zor ve karmaşık konulardan birisidir. Bu konuda
biyoloji birikiminiz yoksa zorlanabilirsiniz. Fakat kesinlikle
moral bozmayınız. Konu genel itibariyle birden fazla konuyu
beraberinde içerdiği için başlangıçta zor gelse de ilerledikçe
konunun mantığını kavrayacaksınız. Gerekirse soru çözümlerini videodan izleyin fakat bu konuyu hakkıyla bitirin.

İdeal Süre : 3 gün

Mitoz ve Eşeysiz Üreme

Mitoz ile birlikte aslına bakarsanız Kalıtım konularına giriş
yapmış bulunuyoruz. Bu konu iyi anlaşılmadığı taktirde bu
konuyla ilgili kalem oynatamazsınız. Öyle lanet bir konudur
kendileri. Bu sebeple çizdiğim şekillerin ve konunun mantığını iyi bir şekilde kavramanızı istiyorum. Unutmayın ÖSYM
artık ezberci öğrenci istemiyor , ne okuduğunu bilen anlayan
öğrenci istiyor. Beni dinlerken film seyreder gibi değil PDF
çıktılarınızın üzerine yaza yaza , çize çize dinleyin.

İdeal Süre : 4 gün

Hücre Zarından Madde Geçişleri

Hücre zarından madde geçişleri hepinizin sevmediği konular
arasında yer almaktadır. Bu yüzden bu konuyu anlatırken
kendi tekniklerimi kullanarak , akılda kalıcı şekilde anlatmaya özen gösterdim. Özellikle pasif taşıma ve aktif taşıma
arasındaki farkları ve pratik konu anlatımını lütfen önemle
dinleyiniz. Ayrıca bu konu başlığı içinde geçen bilimsel bilgi
doğası ve hücre iskeleti konularına da önem veriniz. Bu ünite
bittikten sonra 1.Tarama Sınavını mutlaka çözünüz.
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Mayoz bölünme konusu da aslında mitozun kardeş konusu
diyebiliriz. ÖSYM ya bu konudan ya da mitoz bölünmeden
soru gönderecektir. Bu konuda bulunan eşeyli üreme konusunu baya bir kırptılar bu da sizin yararınıza olacaktır. Ayrıca mitoz bölünme anlaşılmadan kesinlikle mayoz bölünmeye geçmeyiniz dumur olursunuz. Çizdiğim şekilleri ve mantığı lütfen anlamadan geçmeyiniz gerekirse kağıda kendiniz
çizip pratik yapınız.

İdeal Süre : 7 gün

İdeal Süre : 7 gün

Canlıların temel bileşenleri belki de biyoloji dersinin en sert
konularından birisidir. Zaten bu yüzden ideal çalışma süresini
fazla tuttum. TYT 2020’de mutlaka soru gelecek yerlerden
birisidir. Bu konuda ortak özellikler konusu gibi can sıkabilir.
Fakat kesinlikle pes etmeyiniz , çünkü ilerledikçe , anladıkça
konudan ve biyoloji dinlemekten zevk alacaksınız. Ortak
özellikler ve temel bileşenleri bitirdikten sonra biyolojinin
temellerini oldukça güzel bir şekilde inşaa etmiş olacağız.

Sınıflandırma yine ÖSYM’nin vazgeçemediği her sene mutlaka soru sorduğu TYT konularından birisidir. Bu bölümü 2 bölüm halinde inceliyorum. 1.bölümü tür-cins-familya hiyerarşi
düzeni halinin özellikleri , 2.bölümü ise canlıların özellikleri
şeklindedir. ÖSYM her sene bu 2 bölümün birisinden soru
göndermektedir. Konuyu dinlerken sıkılabilirsiniz , fakat
konuyu anladığınızda yine zevkle çözeceğiniz konulardan
birisi haline gelecektir.

Canlıların Temel Bileşenleri

Ekosistem Ekolojisi

Tebrikler , TYT Kısmı Bitti!

Sıra geldi ekosistem ekolojisine... Bu konunun içerisinde eskiden biyomlar adı altına bir konu vardı. Fakat artık kaldırıldı.
Bu yüzden oldukça şanslısınız diyebilirim. Konuyu çalışırken
besin piramitlerine ve döngüler kısmında bulunan Azot döngüsüne çok çok dikkat ediniz. 2019 yılında piramitlerden
soru gönderen ÖSYM bu sene döngülerden soru gönderebilir.
Ekolojinin diğer 2 kolu olan Komünite ve Populasyon Ekolojisini AYT kısmında işleyeceğiz.

Mayoz ve Eşeyli Üreme

Her sene mutlaka hücreden ÖSYM TYT’de bizi yoklamaktadır.
Bu konuyu çalışırken özellikle organellerin ayrıntısıyla görevlerini bilmenizi rica edeceğim. Yani ribozom için bileceğiniz
sadece protein sentezlemesi olmayacaktır. Zaten ÖSYM’de
artık böyle bebelere balon işlerle uğraşmamaktadır. Özellikle
Ribozom - ER - Golgi - Lizozom dörtlüsüne dikkat ediniz.
Daha önce hiç sormamış olduğu peroksizom organeline de
önemle dikkat etmenizi istiyorum.

Tüm konuları ve soruları ve ve ve en önemlisi tarama sınavlarını bitirdiysen artık deneme sınavlarına geçme vakti geldi
demektir. Eylül ayından başlamak üzere Ocak sonuna kadar
her ay sonu 2 şer adet olmak üzere toplam 10 deneme yapmış olacağız. Sakın olaki deneme sınavlarına yetişmek için
konuları çabuk çabuk anlamadan , dinlemeden geçme merak
etme yetiştireceksin. Bu 10 deneme sınavı PDF formatında
sana SMS ve Mail ile gönderilecektir.

İdeal Süre : 4 gün

İdeal Süre : 3 gün

İdeal Süre : 4 gün

TYT Deneme Sınavları

Kalıtım benim TYT Biyoloji için belki de en sevdiğim konular
arasında yer almaktadır. Çünkü bu konu tamamen bulmaca
çözme gibidir. Belirli başlı şeyleri bilmeniz gerekiyor ve yerine koyduğunuzda sonuca ulaşmış oluyorsunuz. Dersleri
anlatırken bilmeniz gereken her şeyi özenle vermeye çalıştım PDF dosyasının üzerine kendinize göre mutlaka notlar
alıp ona uygun bir biçimde bu konuyu çok rahat bitirirsin.
Konu sonunda bulunan 2.Tarama sınavını mutlaka çözünüz.
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13.aşamaya geldiyseniz koca bir tebriği hakettiniz demektir.
Fakat bu noktaya gelmeden önce tüm konu anlatımları , tüm
soru çözümleri , tüm tarama sınavlarını ve deneme sınavlarını bitirmiş olmanız gerekiyor. Bunları bitirdiyseniz artık
karışık deneme sınavı çözebilmiş kıvama gelmiş olmanız
gerekir. Fakat kesinlikle deneme sınavlarında eksik olduğunu
düşündüğünüz konunun tekrarını yapmaktan vazgeçmeyin.

11

12

13

Bitiş

İdeal Süre : 3 gün

Güncel Çevre Sorunları

Güncel Çevre Sorunları’na geçiş yaptıysak artık epey yol
almışız demektir. TYT biyolojinin son konusuna geldiğimize
göre kendine bir aferin deme zamanı geldi. Neyse konumuza
geri dönelim. Güncel çevre sorunları fazlasıyla sıkıcı konu
olmasına rağmen aslında oldukça basit konulardan birisidir.
Sizden bu konuyla ilgili sadece göz aşinalığı ve kulak dolgunluğu olmasını istiyorum. Zaten zamanla soru çöze çöze
konu oturmuş olacaktır.

Canlıların Sınıflandırılması

Tekrarları Nasıl Yapalım ?

Tekrarları yaparken sizden istediğim en önemli nokta her
konu bitiminde tekrar yapılmayacağıdır. Tekrarları yaparken
Tarama sınavlarını çözdükten sonra tekrar yapınız. Tarama
sınavlarında eksiklerinizi tespit edip o şekilde nerede eksiğiniz varsa tekrar yapınız. Bir başka önemli nokta ise tekrar
yaparken bir konuyu baştan sona çalışmayın PDF dosyalarınızın üzerine aldığınız notlarla beraber hızlı bir şekilde
göz gezdirmenizi istiyorum.

Programı Uygularken !

Bu program 13 aşamadan oluşmaktadır. Senin Biyolojin paketini aldıktan sonra 1 numaralı bölümden başlayıp sırayla 13.bölüme kadar gitmeniz gerekmektedir.

Programı uygularken yapacağınız en büyük hata ben bu konuyu biliyorum deyip geçmek olacaktır. Siz ne kadar konuyu bilirseniz bilin mutlaka geçmiş olduğunuz konuda eksiğiniz ortaya çıkacaktır. Bu eksikleri baştan kapatmak yerine hiç kapatmamayı tercih ederseniz sınavda 6 sorunun tamamını yapamazsınız.
Programı uygularken o konu için ayrılan ‘’ideal süre’’ kısmına mümkün olduğunca uymaya çalışınız. İdeal sürelerin maksimum 1 veya 2 gün üzerine çıkabilirsiniz. Daha fazla çıkmamaya özen gösteriniz.
Yine programı uygularken en önemli dikkat edeceğiniz nokta pes etmemek olacaktır. Bu dersle ilgili ne kadar ter dökerseniz o kadar başarılı olursunuz. 9 yıldır Biyoloji Öğretmenliği yapıyorum ve hiç biyoloji
bilmeyen hatta kalem oynatamayan birçok öğrencim oldu. Ama emek vererek pes etmeyerek bu derste çoğu öğrencim ya full yaptı ya da bir yanlışı çıktı. Siz de emek vererek plan ve programa uyarak full
yapabilirsiniz. Emin olun pes etmezseniz bu ders size istediğinizi verecektir.

