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Sunuş

Kıymetli Öğrencilerimiz,

Bu zamana kadar pek çok sınavda ter döktünüz, göz nuru döktünüz; bundan sonra da hayatınızda önem 
arz eden pek çok sınavla karşılaşacaksınız. Üniversite sınavı belki de bu sınavların en kapsamlısı ve yorucu 
olanıdır. Ülkemizde pek çok öğrencinin ana sorunu, üniversite sınavına hazırlık döneminde “temel eksikliği”dir. 
ENS Yayınları olarak bu eksiği gidermek amacıyla hazırladığımız “DESTEK SERİSİ MATEMATİK DESTEK 
DEFTERİM”i sizlere ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. İnsanı sınavlardan çok bilmediklerinin korkuttuğunu, ha-
yatın kendisinin de bir sınav olduğu gerçeğini göz ardı etmeden söyleyebiliriz.

ENS Yayınları Destek serisinin her bir ürünü, öğrenilemeyen ya da eksik öğrenme neticesinde unutulan, 
yani bilinmeyen konulara ışık tutmak, bu konularla ilgili kalıcı öğrenme sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

ENS Yayınları Destek Defterim serisinin her bir defteri detaylı konu anlatımlarıyla destek noktalarıyla, 
destek sorularıyla ve konu içerisindeki örnek sorularıyla, konuları en iyi şekilde kavramanızı ve pekiştirmenizi 
sağlayacaktır.

Ustabaşı olmanın yolu pratik yapmaktan geçmektedir. Çoğu öğrenci önceki dönemlerde aynı konunun 
işlendiğini ancak unutulduğunu itiraf etmektedir. Kalıcı öğrenme, yaparak-yaşayarak ve tekrar ederek çalış-
maktır. Biz de kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirebilmemize yardımcı olmak için uzman öğretmenlerimiz tarafından 
hazırlanan “Destek Defterim” serisini sizlerin beğenisine sunuyoruz.

ENS Destek Defterim’in tamamı kademeli ve kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirecek biçimde hazırlanmıştır. 

Bu defterin hazırlanmasında emeği geçen yazarlarımız Arif Soner KURNAZ, Mesut KÜÇÜKSAKAL, 
Ziya Kemal BAKAR, Barış IŞIK, Kübra BAŞARAN ve Eda ERDOĞAN’a, Dizgi – Tasarım Uzmanımız 
Zeki ÇİRKİN’e ve editörümüz Hülya BODUKCU’ya sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 

Unutmayın ki hayat mücadelelerle dolu ve uzun bir yolculuktur. Bu uzun yolculukta size DESTEK olmak 
bizim en büyük sevinç ve gurur kaynağımız olacaktır.

ENS YAYINLARI





5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20


