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Els dergileri cevap anahtarı 2016

Er 3 Mesaj Katılım Zamanı 19 Ekim 2014 Şehir İstanbul, Kadıköy Durum Forumda değil Yarbay 5914 Mesaj #1 02-10-2017, 21:33:13 (Son Düzenleme: 04-17-2017, 15:27:54, Düzenleyen: byyko.) 1000 sayfa gramer eğitimi + test + türkçe anlatım.Ayrıca içerisinde cevap anahtarı da bulunmaktadır.      Herkese Başarılar...!
TIKLA İNDİR!!!  Çevirimvar üzerinden de çeviri yapılabilir. Hoş bir site. You're Reading a Free Preview Pages 7 to 12 are not shown in this preview. You're Reading a Free Preview Page 16 is not shown in this preview. You're Reading a Free Preview Pages 20 to 39 are not shown in this preview. You're Reading a Free
Preview Pages 43 to 44 are not shown in this preview. You're Reading a Free Preview Pages 48 to 50 are not shown in this preview. You're Reading a Free Preview Pages 58 to 64 are not shown in this preview. 2015-2016 Öğretim Yılı Türkiye Geneli YGS / LYS-5 deneme sınavlarından 1. sınav cevap anahtarlarına
aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz. LYS-5 2021 Türkiye Geneli TYT-YKS DİL  Deneme Sınavı'na ait sonuçları açıklanmıştır. 24 Nisan - 25 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan Türkiye Geneli Deneme Sınavına ait cevap anahtarlarını ve video çözümlerini aşağıdaki görsellerden ya da alt taraftaki
bağlantılardan indirebilirsiniz. Türkiye Geneli TYT + YKS DİL Deneme Sınavı başvuruları başladı buraya tıklayarak başvuru ekranına gidebilirsiniz. Sınav için son başvuru tarihi 16 Nisan 2021'dir. Detaylı bilgi için 0850 288 35 00 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. YDS Publishing olarak öğrencilerimizin İngilizce
okuma-anlama seviyelerini geliştirmek için READ & SHINE adı altında bir okuma kampanyası hazırlamıştık. Bu kampanya kapsamında Türkiye genelinde her seviyeye uygun düzeyler için yayınladığımız hikayelerimizi kullanarak öğrencilerin kampanyaya uygun şekilde hazırlayacakları içeriklerle öğretmen ve öğrencilerin
yarışmamıza katılma imkanı oluşturuldu ve bugün itibarıyla kampanyanyamız sonuçlandı.  Okuma kapmanyamızla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz 0850 288 3500 numaralı hattımızı arayabilir ve bölgenizle ilgilenen bayimizin kampanya dosyasını size ulaştırmasını sağlayabilirsiniz. 26/05/2020 Salı günü saat
15.00'da Manjit Breyal tarafından sunulacak olan ELT Webinar düzenlenecektir. Webinar başlığı: Creative Teaching Resources & Ideas Katılım formu:  Webinar bilgileri katılım formunu dolduranlara e-posta ve sms yoluyla iletilecektir. Webinara katılan herkese sonrasında sertifika verilecektir. Yukarıdaki formu doldurarak
webinara katılan İngilizce Öğretmenlerimiz için çekiliş yapılacaktır. Çekiliş sonucunda, 10 kişiye Manjit Breyal tarafından verilecek Teacher Training hediye edilecektir. 16/05/2020 Cumartesi günü saat 15.00'da Gülfem Aslan tarafından sunulacak olan ELT Webinar düzenlenecektir. Webinar başlığı: Developing Speaking
Skills for Primary Learners  Katılım formu:  Webinar bilgileri katılım formunu dolduranlara e-posta ve sms yoluyla iletilecektir. Webinara katılan herkese sonrasında sertifika verilecektir. Yukarıdaki formu doldurarak webinara katılan İngilizce Öğretmenlerimiz için çekiliş yapılacaktır. Çekiliş sonucunda, 3 kişiye hediye
verilecektir. Yapılan Webinarın kayıtlı videosuna ulaşmak için:  Çekiliş sonuçlarının açıklandığı videoya ulaşmak için: Çekilişin yapıldığı isim listesinin yer aldığı google tablolar dokümanına ulaşmak için:buraya tıklayın COVID-19 (Coronavirus) önlemlerine bağlı olarak evden çalışmanın zorunlu olduğu bu dönemde YDS
Publishing olarak yanınızdayız. YDS Publishing Teacher's uygulaması ile 5-6-7-8. sınıf İngilizce öğretmenlerinin uzaktan ödev verme ve ödev takibi yapabilmesine olanak sağlayan hizmetimiz öğrencilerin evden ders çalışabilmelerine ve video çözüm uygulamasından faydalanmalarına imkan sağladık. 11-12. sınıflar için
YKS-DİL Hazırlık Paketi'ndeki 600 saatten fazla video ders, binlerce çözümlü soru, 15 adet çözümlü deneme sınavının yer aldığı YDS Online uzaktan eğitim platformu bu dönem için 1 ay boyunca kullanabileceğiniz şekilde erişime açıldı, ücretsiz kayıt olarak doğrudan bu eğitimlerden faydalanabilirsiniz. 9-10. sınıflar için
çalışmalarımız devam etmektedir. Üstelik bu hizmetlerden faydalanmak için herhangi bir ürünümüzü satın almanıza gerek de yok! Detaylı bilgi: YDS Publishing olarak sağlıklı günler dileriz. 2021 Türkiye Geneli TYT-YKS DİL  Deneme Sınavı'na ait sonuçları açıklanmıştır. Değerli İngilizce öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz,
evden çalışmanın zorunlu olduğu bugünlerde bazı online çalışmalar yaparak sizleri desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda, bir süre devam etmesini planladığımız online YKS-DİL yarışmaları planladık. Bu yarışmalara katılmak için aşağıdaki talimatlara göre hareket etmeniz yeterli olacaktır. 28 Şubat -
8 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye Genelinde uygulanan YDS Publishing - 1. TYT ve YKS DİL'in cevap anahtarlarını aşağıdaki bağlantılardan indirebilir ve video çözümlü açıklamalarına ulaşabilirsiniz. Türkiye Geneli TYT + YKS DİL 1. ve 2. Deneme Sınavı başvuruları başladı. 11, 12. sınıf ve mezun durumda olan
öğrencilerin katılabilmesi için aşağıdaki görsele ya da buraya tıklayarak başvuru ekranına gidebilirsiniz. Her iki sınav için son başvuru tarihi 18 Şubat 2020'dir ancak yoğun talep üzerine başvurular 21 Şubat Cuma 23.59'a kadar uzatılmıştır. Detaylı bilgi için 0850 288 35 00 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. YDS
Publishing olarak öğrencilerimizin İngilizce okuma-anlama seviyelerini geliştirmek için READ & SHINE adı altında bir okuma kampanyası hazırladık. Bu kampanya kapsamında Türkiye genelinde her seviyeye uygun düzeyler için yayınladığımız hikayelerimizi kullanarak öğrencilerin kampanyaya uygun şekilde
hazırlayacakları içeriklerle öğretmen ve öğrencilerin yarışmamıza katılma imkanı bulunmaktadır. Ödüller ve katılım şartları ile ilgili detaylara aşağıdaki butonlardan Türkçe ya da İngilizce olarak ulaşabilirsiniz.  Okuma kapmanyamızla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz 0850 288 3500 numaralı hattımızı arayabilir ve
bölgenizle ilgilenen bayimizin kampanya dosyasını size ulaştırmasını sağlayabilirsiniz. YDS Publishing ailesi olarak İngilizce öğretmenlerimizin ders ortamında çok daha rahat bir şekilde derslerini işleyebilmeleri için ürünlerimizin akıllı tahta yazılımları tamamen ücretsiz olarak yayınlanmıştır ve aktivasyon kodu istemeden
kulanılabilir durumdadır.   Yazılımlarımızı ücretsiz olarak indirmek için    adresine tıklamanız yeterli olacaktır, sonrasında ihtiyaç duyduğunuz yazılımlarımızı bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Yazılımlarımız aynı zamada EBA Portal üzerindeki  adresinden de erişilebilir durumdadır. Aşağıdaki ekran görüntülerinde akıllı tahta
yazılımlarımıızın ekran görüntülerine göz atabilirsiniz. YKS DİL alanından sınava girmiş öğrencilerin tercihlerinde kullanılmak üzere yol gösterici olması adına ücretsiz olarak hazırladığımız 2019 Yükseköğretim Yabancı Dil Bölümleri ve Meslekler Rehberimize alttaki görsele tıklayarak erişebilirsiniz. Dosya boyutu yaklaşık
25 MB'dir. Dilerseniz bu e-postayı ya da tıkladığınızda açılan sayfayı öğrencilerinizle ve öğretmen arkadaşlarınızla paylaşarak ücretsiz olarak hazırladığımız bu dokümana ulaşmalarını sağlayabilirsiniz. 26 Nisan - 5 Mayıs 2019 tarihleri arasında Türkiye Genelinde uygulanan 2. TYT ve YKS DİL'in 12. sınıf ve mezunlara ait
cevap anahtarlarını aşağıdaki görsellerden ya da alt taraftaki bağlantılardan indirebilirsiniz. Ülke çapındaki çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. 6 Nisan 2019'de Antalya'da Has Okulları tarafından düzenlenen 1st ELT FEST'e katılarak Türkiye'nin dört bir yanındaki etkinliklerge yanınızda olmaya devam ediyoruz. Ülke
çapındaki çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. 23 Mart 2019'de İzmir'de Gelişim Koleji tarafından düzenlenen [email protected]'e katılarak Türkiye'nin dört bir yanındaki etkinliklerge yanınızda olmaya devam ediyoruz. Değerli Öğretmenimiz, YDS PUBLISHING TGS -2021 sınavına giren öğrencilerinizin sonuçlarını
öğrenebilmeniz için aşağıdaki linke tıkladıktan sonra kullanıcı girişi yapmanız gerekmektedir.Kullanıcı adı kısmına cep telefonu numaranızı (başında 0 olacak şekilde) girmeniz gerekmektedir. Şifre kısmına cep telefonu numaranızın son 6 hanesini girdikten sonra sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra
aşağıdaki adımları takip ediniz. 1.Ölçme Deneme Raporlar tıklayınız. 2.Sınav sekmesinden ‘TGS 2021 1.SINAV’ sınavını seçiniz. 3.Liste seçeneklerinden istediğiniz raporlama türünü seçiniz.(Karne Rapor, Liste Rapor) 4.Gösterilecek puanlar kısmından TYT ve Dil puanını seçerek ekleyiniz. 5.En son sağ tarafta bulunan +
PDF AL butonuna tıklayarak sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Örnek Kullanıcı Girişi: Kullanıcı Adı : 05551234567 Şifre:234567 1 - 10 Mart 2019 tarihleri arasında Türkiye Genelinde uygulanan TYT ve YKS DİL'in 11. sınıf ve mezunlara ait cevap anahtarlarını aşağıdaki görsellerden ya da alt taraftaki bağlantılardan
indirebilirsiniz. 1 - 10 Mart 2019 tarihleri arasında Türkiye Genelinde uygulanan TYT ve YKS DİL'in 12. sınıf ve mezunlara ait cevap anahtarlarını aşağıdaki görsellerden ya da alt taraftaki bağlantılardan indirebilirsiniz. 2019 - 2020 ELT Lansmanımızı Crowne Plaza Asia'da değerli bayilerimizin katılımıyla gerçekleştirdik.
Yeni ürünlerimiz ile ilk günkü heyecanla...  Yeni yılın, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni eder, Türkiyemiz ve Dünya için barış dolu bir yıl olmasını dileriz... Türkiye Geneli TYT + YKS DİL 1. ve 2. Deneme Sınavı başvuruları başladı. 11, 12. sınıf ve mezun durumda olan öğrencilerin katılabilmesi için aşağıdaki
görsele tıklayarak başvuru ekranına gidebilirsiniz. Her iki sınav için son başvuru tarihi 15 Şubat 2019'dir. Detaylı bilgi için 0850 288 35 00 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. YDS Publishing olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Tüyap Kitap Fuarına katılarak ürünlerimizi öğretmen ve öğrencilerimizin
hizmetindeyiz. Bu yıl 10 - 18 Kasım 2018 tarihleri arasından ziyaretçilerini kabul edecek olan İstanbul Kitap Fuarında, 6. Salon 6304 ve 6306 numaralı standlardayız. Bizi ziyaret ederek ürünlerimizi yakından inceleyebilir ve indirimli fiyatlardan standımızda bulunan ürünlerimizi satın alabilirsiniz. 2018 - 2019 Öğretim yılı
YDS Publishing ELT Seminerleri Başlıyor! 5 Eylül Kayseri, 6 Eylül Konya, 8 Eylül Ankara, 10 Eylül Gaziantep, 12 Eylül Bursa, 14 Eylül İzmir ve 15 Eylül'de Samsun'dayız Gülfem Aslan, Joseph Malloy ve Ally Kensington ile 7 farklı şehirde planladığımız ELT seminer programına aşağıdaki görselden ulaşabilr ve seminer
davetiyelerini yakından inceleyebilirsiniz. Daha Güçlü Bir Ekonomi İçin: Milli ve Yerli Yayınevi YDS Publishing olarak her zaman de daha güçlü bir ekonomi için sektörümüzün Milli ve Yerli firmalar ile genişlemesi ve dövizimizin dışarıya gitmemesi gerektiğini söyleyen ve bu konuda gerekli adımların atılması için yetkilileri ve
hatta rakiplerimizi duyarlı olmaya davet eden bir yayınevi olduk. Bu söylediklerimizin ne kadar yerinde olduğunu günümüz şartlarında yaşadığımız ekonomik saldırılarla birlikte daha iyi anlayabiliyoruz. Bu bağlamda Milli ve Yerli Yayınevi olarak bizi destekleyen tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür eder, ilerleyen
günlerde yepyeni yayınlarımız ile karşınızda olmaktan mutluluk duyacağımızı bilmenizi isteriz. Değerli takipçilerimiz, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılını hep beraber geride bıraktık. Sınav sonuçlarını sorgulamak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.  Ülke çapındaki çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. 15 Mayıs
2018'de İzmir, Bergama'da düzenlenen Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen DynEd Fest'e katılarak Türkiye'nin dört bir yanındaki Yabancı Dil Festivallerinde yer almaya devam ediyoruz. 5 - 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında uygulanan Türkiye Geneli yapılan TYT ve YKS DİL'in 12. sınıf ve mezunlara
ait cevap anahtarlarını aşağıdaki görsellerden ya da alt taraftaki bağlantılardan indirebilirsiniz. YDS Academy ve YDS Publishing iş birliği ile 13 Mayıs 2018'de İstanbul, Ataköy Sheraton Otel'de düzenlenen "Teacher Training" gerçekleştirişmiştir Ülke çapındaki çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. 10 Mayıs 2018'de
Gaziantep, Şahinbey'de Şahinbey Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Yabancı Dil Eğitimi ve Kariyer" konulu seminer gerçekleştirilmiştir. Ülke çapındaki çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.  9 Mayıs 2018'de Adıyaman Milli Eğitim Müdürülüğü ve YDS Publishing iş birliği ile Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen
"Teaching Speaking" konulu seminer gerçekleştirilmiştir. Ülke çapındaki çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.  26 Nisan 2018'de Adıyaman Milli Eğitim Müdürülüğü tarafından düzenlenen English Language Festival'e katılarak yayınlarımızı İngilizce ile ilgilienen tüm öğretmen ve öğrencilerimizin beğeninise sunduk.
Uluslararası alanda çalışmalarımıza hızla devam ederek bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyoruz. 25-28 Nisan 2018 tarihleri arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarına katılarak ürünlerimizi Uzak Doğu piyasasındaki kullanıcıların beğenisine sunduk. Türkiye Geneli TYT + YKS
DİL 2. Deneme Sınavı yani 5 - 13 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sınavın başvuruları için bu yazıyı okuyarak detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Uluslararası alanda çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. 2018 Mart ayında Amerika Chicago'da TESOL tarafından düzenlenen Uluslararası Dönüşüm ve İngilizce Dili Fuarına
katılarak çalışmalarımıza devam ediyor. 3 - 14 Mart 2018 tarihleri arasında uygulanan Türkiye Geneli yapılan TYT ve YKS DİL'in 12. sınıf ve mezunlara ait cevap anahtarlarını aşağıdaki görsellerden ya da alt taraftaki bağlantılardan indirebilirsiniz. 3 - 14 Mart 2018 tarihleri arasında uygulanan Türkiye Geneli yapılan TYT
ve YKS DİL deneme sınavına 11. sınıf cevap anahtarlarını aşağıdaki görsellerden ya da alt taraftaki bağlantılardan indirebilirsiniz. Yabancı dilin sağladığı imkanlar ve yabancı dilin kazandırdıkları temalı seminer toplam 900 kişinin katılımıylaBergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği, YDS Publishing sponsorluğu ve
Dr. Serhat Tuna'nın sunumuyla Bergama'da düzenlenmiştir. YDS Publishing Pakistan'a İlk Kitap İhracatını Gerçekleştiriyor. Pakistan ile yaptığımız anlaşmalar sonucu alanımızda bir ilki gerçekleştirerek başlangıç olarak 60.000 adet kitaptan oluşan ilk parti kitap ihracatı gerçekleştirilmiştir. Yayıncılık dünyamıza ve
Ülkemize hayırlı olsun. Türkiye Geneli TYT + YKS DİL Deneme Sınavı başvuruları için bu yazıyı okuyarak detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Emek, özveri ve inanç dolu bir çalışma döneminin ardından YDS Publishing ailesi olarak başarılarımızı kutlamak için bir araya geldiğimiz geleneksel şirket yemeğimizden kareler. 2017
Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarında 6 Numaralı Salon, 6012 ve 6306 numaralı standlarda her yıl olduğu gibi bu yılda ürünlerimizi öğretmen ve öğrencilerimizin hizmetine sunduk.   YDS Publishing Pakistan, 2017 Karaçi Uluslararası Kitap Fuarında! 7-11 Aralık tarihlerinde bayrağımızı Karaçi Uluslararası Kitap Fuarı'nda
dalgalandırmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Uluslararası platformda böylesine ilgi ve beğeni ile karşılanan ilk Türk yayınevi olma özelliğini taşımaktan onur duyuyoruz. Destek olan tüm öğretmenlerimiz ve başarımızda katkısı bulunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Destekleriniz için teşekkür ederiz. YDS
Publishing Anadolu Yollarında! Ürün standlarımızı tüm Türkiye'de perakende noktalarına ulaştırıyoruz.    Değerli Öğretmenimiz;    2017-2018 Eğitim – öğretim yılında kullanmayı tercih ettiğiniz kitaplarımıza bağlı olarak hazırladığımız Akıllı Tahta Yazılımlarımız geçmiş yıllardan farklı olarak internet ortamında size
sunulmuştur. Bu uygulamaya geçiş yapmamızın çok önemli bazı sebepleri vardır. Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında Eğitim Bilişim Ağı'nda Yabancı Dil İçerik Portalında tüm İngilizce ve Almanca öğretmenlerimizin ders ortamında kullanabilmesi için dijital içerikler sağlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı
ile imzaladığımız protokol kapsamında Antalya'da düzenlenen İngilizce Eğitiminde Dijital İçerik Çalıştayı, YEĞİTEK Genel Müdürü Sayın Bilal Tırnakçı ve YDS Publishing Yön. Kur. Başk. Sayın Necip Ethemoğlu'nun açılış konuşmaları ile başlayıp YEĞİTEK yetkilileri ve değerli İngilizce öğretmenlerimizin katılımlarıyla
yapıldı.  24 Ağustos Perşembe Asia Divan Otel'de, İstanbul bölgesinde faaliyet gösteren bayilerimizin katılımıyla düzenlediğimiz bölgesel eğitim toplantısına katılan bayilerimize teşekkür ederiz. 22 Ağustos Salı Budan Termal Otel'de, Afyon bölgesinde faaliyet gösteren bayilerimizin katılımıyla düzenlediğimiz bölgesel
eğitim toplantısına katılan bayilerimize teşekkür ederiz. 19 Ağustos Cumartesi Adana Divan Otel'de, Adana bölgesinde faaliyet gösteren bayilerimizin katılımıyla düzenlediğimiz bölgesel eğitim toplantısına katılan bayilerimize teşekkür ederiz. 15 Ağustos Salı Anadolu Down Town Otel'de, Ankara bölgesinde faaliyet
gösteren bayilerimizin katılımıyla düzenlediğimiz bölgesel eğitim toplantısına katılan bayilerimize teşekkür ederiz. 12 Ağustos Cumartesi Erzurum Palan Otel'de, Erzurum bölgesinde faaliyet gösteren bayilerimizin katılımıyla düzenlediğimiz bölgesel eğitim toplantısına katılan bayilerimize teşekkür ederiz. YDS Publishing
Ailesi olarak Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret ettik. Anadolu Bölge Müdülüğümü Ankara'da Açıldı! ÖSYM tarafından 17 Haziran 2017'de yapılan LYS-5 sınavındaki paragraf sorusu YDS Publishing tarafından yayınlanan LYS-5 Dergisi Volume 8'deki soru ile %100 aynı oranda
benzerlik göstermektedir. Soruyu yukarıdan görebilir ve aşağıdaki linkten indirerek inceleyebilirsiniz. Almanya'nın Frankfurt şehrinde 11 - 15 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenen 69. Frankfurt kitap fuarına katılarak bayrağımızı uluslararası platformlarda dalgalandırdık.  Gururluyuz! 8. Sınıf Öğretmenlerimiz için #Unit8-
Chroes #RevisionTest Hazır. İsteyen herkes aşağıdaki bağlantıdan #ücretsiz indirebilir Bizi takip etmeye devam edin, paylaşımlarımız sürecek ;) YDS Publishing paylaştı: 23 Mart 2017 Perşembe 8. Sınıf Öğretmenlerimiz için #Unit7-Tourism #RevisionTest Hazırladık. İsteyen herkes bu bağlantıdan ücretsiz indirebilir: Bizi
takip etmeye devam edin, paylaşımlarımız sürecek :) YDS Publishing paylaştı: 16 Mart 2017 Perşembe 8. Sınıf Öğretmenlerimiz için #Unit5 - The Internet #RevisionTest Hazırladık. İsteyen herkes bu bağlantıdan ücretsiz... YDS Publishing paylaştı: 17 Ocak 2017 Salı YDS Publishing olarak Çevre Koleji tarafından bu yıl
13ncüsü düzenlenen Uluslararası ELT Konferansına katıldı. Aşağıda YDS Publishing'e standdan bazı görüntüleri görebilirsiniz. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Kazakistan'da  15 - 18 Haziran 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan 3. Astana Uluslararası kitap fuarına katılarak bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz.
Destekleriniz için teşekkür ederiz. YDS Publishing PAKİSTAN-LAHOR ULUSLARARASI KİTAP FUARINDAYIZ!Gerek yayınlarıyla gerek hizmet standartlarıyla, başarısını kurulduğu günden bu yana ulusal pazarda kanıtlayan YDS Publishing gelen uluslararası pazarda da kendini kanıtlamak adına gelen özel davet üzerine
2-6 Şubat 2017 tarihlerinde Pakistan'da bayrağımızı #Lahore Uluslararası Kitap Fuarı'nda ikinci kez dalgalandırmanın haklı gururunu yaşamıştır. Uluslararası platformda böylesine ilgi ve beğeni ile karşılanan ilk Türk yayınevi olma özelliğini taşımaktan onur duyuyoruz. Destek olan tüm öğretmenlerimiz ve başarımızda
katkısı bulunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. PAKİSTAN-KARAÇİ ULUSLARARASI KİTAP FUARINDAYIZ!Gerek yayınlarıyla gerek hizmet standartlarıyla, başarısını kurulduğu günden bu yana ulusal pazarda kanıtlayan YDS Publishing gelen özel davet üzerine 15-19 Aralık tarihlerinde
bayrağımızı #Karaçi Uluslararası Kitap Fuarı'nda dalgalandırmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Uluslararası platformda böylesine ilgi ve beğeni ile karşılanan ilk Türk yayınevi olma özelliğini taşımaktan onur duyuyoruz. Destek olan tüm öğretmenlerimiz ve başarımızda katkısı bulunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.
2016 Nisan TEOG sınavında çıkan sorular ile örtüşen sorularımıza aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. TEOG 1 Deneme sınavını aşağıdaki görsele ya da buraya tıklayarak indirebilirsiniz. MEB Müsteşar Yardımcısı Yıldız, FETÖ propagandasının yer aldığı yardımcı ders kitaplarının dışındaki yardımcı materyallerin
kullanılmasının önünde engel bulunmadığını bildirdi. Bu konudaki basın açıklaması ve Sayın Yıldız'ın açıklamalarını aşağıdaki videodan izleyebilir ve Anadolu Ajansı haberinden okuyabilirsiniz. Çekiliş sonucuna göre kazananların isimleri aşağıda listelenmiştir.. Talihlilerin en geç 15 Ekim 2016'ya kadar İngilizce Öğretmeni
olduklarını belgeleyen evrak ile birlikte bize Facebook Sayfamız üzerinden ulaşmaları gerekmektedir.Ulaşılamayan ya da ingilizce öğretmeni olmayan talihliler yerine yedek olarak belirlenen isimlere hediyeleri verilecektir. Çekilişin yapılma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Not: 50 Kişilik çekiliş olduğundan uzun süren
bir videodur. Her talihlinin adına tıklayarak videodaki kazandığı saniyeye doğrudan geçiş yapabileceğiniz linkler hazırlanmaktadır. Hatırlatma: Kazananların ingilizce öğretmeni olduklarını belgeledikleri bir fotoğraf ile facebook sayfamız üzerinden bize ulaşması gerekmektedir. Daha detaylı açıklamalar ve video aşağıda yer
almaktadır. Kitap Seti Kazananlar Hava Ana Serin  - Ardahan Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Pınar Kerpiççi Topuk - Türkgücü Ortaokulu /Çorlu Gürkan Gülşen - Atatürk Ortaokulu Gölköy Şakir Adıgüzel - Şehitkamil Belediyesi Anadolu Lisesi / Şehitkamil Mustafa Arkan - Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi /
Küçükçekmece Melahat Abra - Ünal Aysal Anadolu Lisesi Nazlı Yılmaz Ava - Gazipaşa Ortaokulu Midyat Mardin Çiğdem Tıraş - Fatih Anadolu Lisesi Bismil Faruk Bayındır - Elmalı Anadolu Lisesi Antalya /Elmalı Fatma Çelebcioğlu - Sosyal Bilimler Lisesi/ Çankaya Ebru Çimen - Battalgazi Ortaokulu/Melikgazi Sibel
Budak - Mürefte İlkokulu / Şarköy Zehra Yılmaz - Darıca Aslan Çimento Mesleki Ve Teknik Lisesi Saide Usta - Abdurrahmanlar İlkokulu/Serik Zeynep Bozbay - Seyyit Taha Imam Hatip Ortaokulu/Merkez-Hakkari Aysel Güler - Minidil Dil Okulu/Eskişehir/Tepebaşı Atahan Bölük - Atatürk Ortaokulu / Gevaş Halil Deveci -
İsmet İnönü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Şehzadeler/Manisa Hatice Tezcan Keskin - Gülnar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi/ Gülnar Kübra Teyyar - Kılılı Cumhuriyet Ortaokulu/ Türkoğlu/Kahramanmaraş Fatma Eker - Kahramanmaraş Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi Çiğdem Yeşilkaya - Alparaslan Anadolu
Lisesi Öznur Önol - Hacışakir Eczacıbaşı Ortaokulu Konak Deniz Şen Deniz - Toki Taşoluk Ortaokulu / Arnavutköy Münevver Çelebi - İlhan Atış Anadolu Lisesi Saadet Gültaş - Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi Banu Adanur - Bahçelievler Ortaokulu/Üsküdar Vesile Ceren Şengün - Fen Bilimleri Etüt Merkezi
Muratpaşa Antalya Duygu Doğrucan - Istanbul Sabahattim Zaim Universitesi Enis Erdi - Eskisehir Cifteler Anadolu Imam Hatip Lisesi / Cifteler Özlem Koyuncu Öncel - Mardin Kabala 100. Yıl İlkokulu Aylin Şahin - Gazi İlkokulu / Fethiye-Muğla Murat Erekli - Toki Anadolu Lisesi / Yuksekov Soner Tohumcuer - Karalı
Ortaokulu/Antakya Figen Aydoğdu - Yeşilbük İlkokulu Şiran Gumushane İnci Türker - Efeler Ticaret Odasi İlkokulu /Aydın-Efeler Cemre Karahan - Ocaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Şahinbey Ulaş Taş - Şehit Kamil Atalay İlkokulu Ereğli/Konya Tuğba Tatlisu - 25 Subat İlkokulu İspir Ayşegül Çapar - Av.Ahmet
Ulucan Ortaokulu / Kocasinan Özden Örün - Bor Toki Anadolu Lisesi Tuğba Orman - Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu Serdal Uğuz - Payallar Günay Demirel Ortaokulu/Alanya Ahmet Özdemir - Etimesgut Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Cihan Akyüz - Yavuzlar Ortaokulu/ Derik Cevriye Nur Yurtsever - Abdullah Gül
Ortaokulu/Efeler Berna Yalçın -Sarıgöl Şehit Onbaşı Soner Ateşsaçan Ortaokulu Yusufeli Betül Karanfil Gol - Haluk Undeger Anadolu Lisesi/Zeytinburnu Dursun Acer - Mehmetcik Ilkokulu Avcilar Teacher Training Kazanan Talihlimiz: Berna Taşdemir - Hatay İskenderun Mithat Paşa İlkokulu Yedek Talihliler Teacher
Training için: Merve Kaleli - Şehit Jandarma Er Fevzi Güngör Ortaokulu / Lice Kitap Seti İçin: Derya Güleç  Mutlu Türker Verep - Germencik Anadolu Lisesi Germencik-Aydın Hüsniye Yılmaz  - İMKB darıca mesleki ve teknik Anadolu lisesi darıca Kocaeli Hasan Şahin - Yunus Emre Anadolu Lisesi/Adapazarı Berrin
ÖZTÜRK - Başiskele Anadolu Lisesi (Başiskele / Kocaeli) Aşağıdaki videoda çekilişin bilgisayar ortamında yapılan video kaydını görebilirsiniz. Çekiliş kurallarına göre: 1. Facebook Sayfamızı Beğenmeli 2. Çekiliş için yapılan gönderiyi herkese açık olarak paylaşmalı 3. Çekiliş gönderisinde yer alan bağlantıya tıklayıp form
doldurulmalıydı. Buna göre: Videoda random.org isimli bağımsız, uluslararası bir web sitesi kullanılmıştır bu sitede rastgele sayı oluşturulmaktadır. Belirtilen süre olan 30 Eylül 2016 tarihine kadar çekilişe katılan 3671 kişi üzerinden belirlenen rastgele sayılarda form dolduran kişilerin sayfamızı beğenip beğenmediği ve
herkese açık olarak paylaşım yapıp yapmadığı incelenmiştir. Bütün bu süreç kayıt altına alınarak aşağıdaki videoda size sunulmuştur. Bunun dışında herkes kendi çekiliş numarasını buraya tıklayarak görebilecektir. Dolayısıyla şeffaf bir süreç ile sonuçlan açıklanmıştır. Videoyu aşağıdan izleyebilir, izlerken videoyu 2
katına kadar hızlandırabilir ya da 2 katına kadar yavaşlatabilirsiniz. Videoyu youtube üzerinde izlemek için tıklayın: Detaylarına aşağıdan ulaşabileceğiniz İstanbul Avrupa Yakası ELT Seminerine tüm İngilizce Öğretmenlerimiz davetlidir. / Detaylarına aşağıdan ulaşabileceğiniz İstanbul Anadolu Yakası ELT seminerine tüm
İngilizce Öğretmenlerimiz davetlidir. Detaylarına aşağıdaki görselden ulaşabileceğiniz Ankara ELT Seminerine tüm İngilizce Öğretmenlerimiz davetlidir. YDS Publishing olarak bizimle sosyal iletişim ağları üzerinden de iletişime geçebilirsiniz.  Bu iletişimde daha etkin çalışmalar yapmak adına bir çekiliş düzenliyor ve 50
kişiye hediyeler veriyoruz. 49 Kişiye kitap seti ve 1 kişiye English Training Programmes kapsamında İngiltere Seyahati hediye ediyoruz. Çekilişe katılmak için ve facebook sayfamıza ulaşmak için aşağıdaki facebook gönderisini kontrol edebilirsiniz. Son gün 30 Eylül 2016 2015-2016 Öğretim Yılı Türkiye Geneli YGS / LYS-
5 deneme sınavlarından 1. sınav cevap anahtarlarına aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz. LYS-5 Türkiye Genelindeki yayın satışlarımız bayilerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.  Herhangi bir YDS Publishing yayınını satın almak için; Öncelikle satın almak istediğiniz yayının hangi kategoriye ait olduğunu
bilmelisiniz, bunu öğrenmek için buradaki bağlantıdan yayınlarımız menüsüne girebilir ve yayının kategorisini bulabilirsiniz. Daha sonra en yakın bayimize ulaşmanız gerekmektedir. Bayilerimizin adres ve iletişim bilgilerine buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. İletişime geçtiğiniz bayimize örneğin; Lise ürünlerinden
Grammar Spot'ı almak istiyorum? şeklinde bir talep ile hangi kitabı ya da seti almak istediğinizi belirtebilirsiniz. Daha sonra bayimiz size sipariş için gerekli detayları vererek kitabınızı size nasıl ulaştıracağının bilgisini verecektir. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered nel alteration in some form, by injected humour, or randomised words which There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the
majority have suffered nel alteration in some form, by injected humour, or randomised words which 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı ELT maratonumuz değerli öğretmenlerimizin yüksek katılımlarıyla 11 farklı ilde gerçekleştirildi. 01-Eylül-2015 tarihinde Adana ilinde başladığımız seminerlerimiz sırasıyla Kayseri, Ankara,
Eskişehir, Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul, Samsun'da devam ederek 16-Eylül-2015 tarihinde Denizli'de sonlandırıldı.  07/15-Kasım-2015 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Tüyap Kitap Fuarı'nda standımızı ziyaret eden herkese teşekkürlerimzii sunarız. Seneye görüşmek üzere... els 2016 dergileri cevap anahtarı
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