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e-YDS / YDS hazırlık için ihtiyacınız 

olan her şey avucunuzun içinde. 

e-YDS / YDS Cepte 



 

Tüm soru türlerinden toplam 4600 

adet orijinal soru ve herbir sorunun 

Video Çözümü. 

4600 Soru ve Görüntülü 
Çözümleri 



 

Uygulamada yer alan video ve ses 

dosyalarını ister internete bağlı 

olarak, isterseniz bir Wi-Fi ağından 

indirip internet olmadan, kotanızdan 

kullanmadan, hızlı video açılışlarıyla 

izleyin. 

İndirilebilir İçerik 
İnternete Bağlı Kalmayın 



e-YDS / YDS paketinde yer alan tüm 

soruların görüntülü çözümlerini 

anında izleyebilir, o soru türüne ait 

strateji videosunu tekrar tekrar 

dinleyebilirsiniz. 

Çözüm ve Strateji 
Videoları 



Sadece dinleyerek 3600 sınav 

kelimesini hızlıca ve kolayca öğrenin. 

Hafıza Teknikleriyle 
Dinleyerek Kelime 



Kelimeleri 4 ayrı seviyede çalışın. 

Kelime Seviyeleri 



Kelimeleri hiç beklemeden hızlıca 

dinleyin. Bir kez dinlediğiniz kelime, 

bir sonraki girişinizde ekrandan 

kaybolsun, kaldığınız yerden devam 

edin. 

Hızlı Dinleme 



Öğrendiğiniz kelimeleri ne kadar iyi 

öğrendiğinizi görmek için eşsiz bir 

uygulama.  

Öğrendiğiniz Kelimeleri 
Test Edin 



Eğer bir kelimeyi gerçekten 

öğrenmişseniz bu kelimeyi 3 saniye 

altında hatırlamanız gerekir. Değilse, 

bu kelimeler “Zorlandığım” kelimeler 

kategorisine atılır ve bu bilgileri 

devamlı takip edip, sık sık tekrar 

edebilirsiniz. 

3 Saniye Sınırı 



 

Özellikle e-YDS / YDS sınavına yönelik 

hazırlanmış tüm gramer konularına 

ait 335 adet video anlatım. Arama 

özelliği ile, istediğiniz yapıya anında 

ulaşıp izleyebilme. 

A-Z tüm Gramer Konuları 



Kelimelerin cümlede ne anlama 

geldiğini görmek ve okuma anlama 

becerinizi geliştirmek için eşsiz bir 

paket. Arama özelliği ile bir kelime 

kaç cümlede geçiyorsa anında bulma, 

izleme ve o kelimelerin varsa farklı 

anlamlarını ve kullanımlarını 

görebilme. 

Eşsiz Bir Kelime öğrenme 
ve Okuma Anlama Paketi 



Okuma parçalarını daha iyi 

anlayabilmek için 7 adet strateji 

videosu ve 91 adet önceki yıllarda 

çıkmış paragrafın video çevirisi. 

Okuma Soruları için 
Stratejiler ve Çeviriler 



Uygulamada yer alan tüm videolar 

cep veya tablet boyutlarına göre en 

iyi görebileceğiniz şekilde 

boyutlandırılır. 

Video Özellikleri 



Hem Türkçe hem İngilizce 

hazırlanmış 26 adet sorudan oluşan 

bu seviye tespit sınavı ile, e-YDS / 

YDS sınavının aslında çok fazla 

çeldiricisi olmayan, okuma anlama 

becerisi ile rahatlıkla aşılabilecek bir 

sınav olduğunu görün. 

Seviyenizi Belirleyin 



 

e-YDS / YDS istatistikleri ile 

ilerlemenizi devamlı takip edin. 

Hedef puanınızın altında yer alan 

soru türlerini görün ve eksik 

olduğunuz soru türlerine daha fazla 

ağırlık verin. 

İlerlemenizi Takip Edin 


