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Bazı öğrencilerimizden bize gelen sonuç belgelerini izin alarak  sadece 

isim ve kazandıkları okulların ismiyle paylaşıyoruz...  



Birincimiz Sevda Can’ın mesajı

Merhaba ben Sevda Can

2020 DGS sınavında 1279. oldum,

Başarımı e-vizekurs uzaktan eğitim programı ile günlük problem, soru 
çözümü, konu tekrarı ve düzenli bir çalışma takvimi uygulayarak elde etiğimi 

düşünüyorum. Sizlere de başarılar dilerim.

Teşekküerler e-vizekurs





İkincimiz Büşranur Ağbalık’ın mesajı

Merhaba ben Büşranur Ağbalık. 

Hepimizin bildiği gibi DGS hayatımızın gidişatına daha iyi bir şekilde yön 
verebilmemiz için bizlere sunulan bir fırsat. Bizler ise bu sınava ancak 
en iyi şekilde hazırlanarak üstesinden gelebiliriz. Bunun içinde yardımcı 
kaynaklardan yararlanmak şart. Ben, e-vizekurs’la  bu yola çıktım. 
Türkçe ve matematiğimi e-vizekurs’un kitapları sayesinde ilerlettim. 

Özellikle de matematik videolarının, soru videolarının çok katkısı oldu bana. 
Bunların yanında tabi ki birçok kaynaktan da sürekli soru çözdüm. Sınava son 
2 ay kala neredeyse her gün her gün deneme çözdüm. Çok şükür ilk yılımda 
güzel bir sonuç elde ettim. Emek vermeden yemek olmaz derler. Umarım sizler 
de emeklerinizin karşılığını en güzel şekilde alırsınız. Sizlere bu yolda başarılar 

diliyorum.





Üçüncümüz Sabri Sütçü’nün mesajı
Merhabalar ben Sabri Sütcü 

Ben meslek Lisesinde okudum ve meslek liselerinin dezavantajlarından biride,  
tatlı rekabet yapacağımız rakiplerimize nazaran daha az Üniversite sınavı ile 
ilgili ders görmemizdi. Bu nedenle Üniversite sınav sonuçlarım düşüktü ve tercih 
zamanında 2 yılıkl bir bölüm seçip DGS ile istediğim bir bölüme tamamlamaya 

karar verdim.
 Üniversite tercih sonuçları açıklanmasından bir süre sonra okula başladık 

ve birinci sınıfta e-vizekurs ile tanıştım o an tamda hedeflerime ilerlerken 
bana altın tepsi ile sunulmuş bir hediye gibiydi ve kayıt oldum. Paketin içinde 
video dersler, rehberlik hizmeti denemeler ve seri şeklinde konu anlatımlı test 

kitapları vardı. 
Derslerimde konumu çalışıp takıldığım yerleri bellek koyup sonra test çözdüm 

kimi konu bir defa kimi konu birkaç defada kimisinde hiç anlamadığım oldu ama 
düzenli çalışmayı bırakmadım, arada rehavete düşsem de bırakmadım. Devam 
ettim üsteledim. Sınavdan yaklaşık bir ay önce seri denemeler çözmeye başla-
dım ve çalışmamın karşılığını aldığımı hissetmiştim çünkü sınav yılı ilk denemele-

rim matematik 15-25 net iken, matematikten ortalama 35-45 net olmuştu.
Denemeleri çözerken bir stil belirleyin kendinize ilk sözel mi sayısal mı çözeyim 
vs. Şeklinde. Örneğin ben denemelerde yaklaşık ilk 30 dakikayı Türkçeden 

yapabildiğim kadar yapıp ardından kalan dakikamı 60 matematik sorusuna 3 
periyot şeklinde ayırdım yani matematik ten 20 soruya düşen ortalama da-
kikam vardı 20 soruyu görmeden vaktim biterse diğer 20 soruya bakmayı 

hedeflemiştim.  Çünkü sorularla inatlaşmayıp olabildiğince net kazanmayı he-
defledim. Gerçek sınavda da evde nasıl deneme çözdüysem sınav esnasında 

da aynı şekilde oldu yaşadığım soru basit bile olsa soru ile inatlaşmadım ve son 
dakikalara kadar soru çözmeyi bırakmadım. Sınav sonuçları açıklandığında da 
sonuç tablosunda matematik 43 doğru, 0 yanlış, Türkçe 14 doğru bir yanlış ile 
sayısal 2112 sıralaması elde etmiştim. Mutluydum istediğim bölüm için yeterli 

bir sıralama idi. 

Pes etmeyin, istekli ve kararlı iseniz e-vizekurs’un desteği ve düzenli bir 
çalışma ile hedefinize ulaşırsınız. Ben öyle başardım

 SİZLERE BAŞARILAR DİLERİM


















































