
IQ MAGAZİN’E HOŞ GELDİNİZ!

IQ MAGAZİN, ilk sayısı ile eğitim dünyasında…
“Eğitim”, hiç şüphesiz azami dikkat gerektiren, bu 

konuda hizmet veren herkesin maksimum özen, 
bilinç ve bilgi  birikimine sahip olmasını gerekli kılan bir 
sektördür. 

Eğitimde müfredat konularını öğretmek, kısa süreli 
hedefler kapsamındadır. Ancak tüm hedef bundan 
ibaret değildir. Genç bir insan belki küçük bir hata 
yapacak, ancak “zamanı geri almak”  mümkün 
olmadığı için, bu istenmeyen durum ile belki de ömrü 
boyunca yaşamak zorunda kalacaktır. 

Eğitim ve öğretimin uzun süreli hedefleri ise, içinde 
çok fazla detay barındırır. Teknik konular, psikolojik 
yaklaşımlar, kişisel gelişime ivme kazandırma, kültürel 
olgunlaşmayı sağlama, mantıksal ve etik davranım 
kazanımları, iyi bir hedef ve kariyer planlaması, hep bu 
çerçeve içindedir.

Aile-öğrenci-okul üçlemesinde görev herkesindir.   
Her üçü de üzerine düşeni eksiksiz yerine getirdiği 
takdirde, ortaya donanımlı, kendini bilen, farkındalığı 
yüksek ve net bir “genç” profili çıkacaktır.

IQ PLUS BUTİK EĞİTİM MERKEZİ, vermekte olduğu 
eğitimin idrakinde olan ve başarının her yönü ile ilgile-
nen bir kuruluştur. Butik dershanecilik kavramını kişisel 
eğitim ve psikolojik danışmalık hizmetleri ile 
birleştirerek, öğrencilerin sınavlara “doğru şekilde” 
hazırlanmalarını sağlamanın yanı sıra, sosyal faaliyet 
alanlarına destek vermek sureti ile de güçlü kişilik 
özellikleri kazanmalarına katkıda bulunur.

Elinizde bulunan IQ MAGAZİN, kurumumuzun 
vizyonunu ifade eden en güzel örneklerden biridir. 
Okumaktan keyif alacağınızı umarak hazırladık ve 
süreç içersinde vazgeçilmez bir konuma geleceğine 
inanıyoruz. Sizi de bu renkli kültür yolculuğuna davet 
ediyoruz.

Eğitim ufuklarında tüm öğrencilere başarılı ve temeli 
sağlam atılmış yıllar dileriz.

 
                                                                                                                 

Neslihan AKSOY
Kurucu Temsilcisi

Halkla İlişkiler ve Marka Danışmanı

Editörden...
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IQ PLUS BUTİK EĞİTİM DERSHANESİ’NDEKİ SİSTEM: 

“ÖĞRENMEYEN veya
Ö Ğ R E N E M E Y E N
ÖĞRENCİ YOKTUR.

SADECE 
ULAŞILAMAMIŞ
ÖĞRENCİ VARDIR” 

GÖRÜŞÜ ÜZERİNE KURULUDUR.
Değişen sınav sistemleri ve müfredatlar karşısında uyum sağlamakta 
zorlanan öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilme noktasında “KİŞİYE 
ÖZEL EĞİTİM” kaçınılmaz olmuştur. Kişiye özel eğitimde, öğrencinin 
bireysel takibi, bireysel eksiklikleri ve ihtiyaçları söz konusudur.

IQ Plusta;
Ezber değil,

Analitik 
yaklaşım 

vardır.

eğitimde artı puan...
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Özgüven durağan, değişmeyen bir olgu olmayıp; 
geliştirilebilen bir değerdir. İnsanlar kendilerine güvenmeyi 
“öğrenebilirler”.

Kişinin kendini beğenmesi, kendi benliğine saygı 
duyması dolayısıyla da sağlıklı bir özgüven duygusuna 
sahip olması için üstün niteliklere sahip olması gerekmez. 
Özgüven, insanın kendini olduğu gibi kabullendiği ve özüne 
güvenmeyi öğrendiği zaman gerçekleşir.

Özgüven eksikliği yaşayan kişiler öncelikle 
bu olumsuz duyguyu yaşayan tek insanın 
kendileri olmadığını bilmelidirler. İnsan hayat- 
ta kalmak ve kendini yenilemek zorundadır. 
Bunun için de özgüvenlerini yeniden inşa 
etmenin ne kadar gerekli olduğunu kavrama- 
ları gerekir. Daha sonra atılacak adım bu 
duygunun hangi durumlarda ve kimlere karşı 
yaşandığını bilmektir. Bunun için öncelikle 
güvensizlik nedenlerini aramak sonra da 
kendini gerçekçi bir şekilde analiz edip 
tanımak gerekir. Özgüveni sağlama ve 
arttırma yolları şu şekilde sıralanabilir:

• Geçmişe gereğinden fazla takılmaktan 
vazgeçmek: Geçmişin üzerinde fazla durmak 
özgüveni yıpratır. Geçmiş geçmiştir, geçmişi 
değiştiremeyiz. Önemli olan şimdi ve 
gelecektir

• Güçlü yönleri belirleyip bu güçlü yönlerin 
üzerinde durmak: Önemli olan alınan karar- 
ları gerçekleştirmek için harcanan çabadır. Bu 
yüzden de insan kendini takdir etmeyi bilme-
lidir.

• Kendini tanımak analiz etmek: Hangi durumlarda 
güvenli, hangilerinde güvensiz davrandığını fark eden 
insanlar; güvensizliğin üstesinden gelmeyi daha çabuk 
başarabilirler. Güçlü ve zayıf yönlerini bilmek insanı 
amacına daha çabuk ulaştırır. Kendini tanıyan kişi kendi 
yaşamını yönetme şansına sahip olur. Kendini tanıma 
aşamasında birey kendine şu soruları sormalıdır: “Beni 
neler mutlu ediyor?” “Beni neler üzüyor?” “İnsanlardan ne 
gibi beklentilerim var?” “Hayatta neleri başarmak istiyorum? 
Başarmak için ne gibi çabalar gösteriyorum?” 

• Risk almak: Önemli olan kazanmak ya da kaybetmek 
değil çabalamak ve uğraşmaktır. Risk alınmazsa her fırsat 

açılmamış bir kutu olarak kalır dolayısıyla da başarısızlıkla 
sonuçlanıp özgüven duygusunu olumsuz etkiler.

• Kendini sevmek: Desteği kendi iç dünyalarından alan 
insanların; kendilerine olan sevgileri tamdır.

• Olumlu düşünebilmek: Özgüveni yüksek insanlar; 
başkalarını olumlu yönleriyle değerlendirir her olumsuzlukta 
olumlu bir yön bulabilirler. Şunu unutmayın ki önemli olan 
yaşanan olay değil olayın yorumlanış şeklidir.

• Gerçekçi hedefler belirleyip hedefe ulaşmak için çaba 
göstermek.

• Sahip olunan iyi özelliklerle gururlanıp kusurlu özel-
likleri gerçekçi bir şekilde düzeltmeye çalışmak.

• Başkalarının düşünceleri üzerinde fazla durmaktan 
kaçınmak: İnsanın kendisi dışındaki birinin benliğinde 
gizlediği duygular ve hayatta sahip olduğu şeyleri elde 
etmek için harcadığı çaba hakkında gerçek anlamda bilgi 
sahibi olabilmesi imkânsızdır.  Bir insanı kendisinden 
başka hiç kimse tam anlamıyla tanıyamaz. Önemli olan 
başkalarının hakkımızda ne düşündüğü değil bizim kendi 
hakkımızdaki yargılarımızdır.

OLMAZSA OLMAZ:

eğitimde artı puan...

ÖZGÜVEN  SA�LAMA
VE ARTTIRMA YOLLARI



“KESİN BAŞARI METODU”
IQ PLUS BUTİK EĞİTİM DERSHANESİ’NDE UYGULANMAKTA OLAN

NEDİR?
Kalabalık gruplarla yapılan klasik dershane programları; sadece 
ders yapmak ve test çözmek başarı için yeterli olmamaktadır. 

Bu süreç içersinde 

 ilkesi esastır. 
* Her sınavdan sonra başarı analizi ile öğrencinin eksiklerinin tespiti, 
* Motivasyonu, 
* Düzenli ders çalışma alışkanlığını kazanabilmesi, 
* Verimli ders çalışmanın yollarını öğrenmesi 
gibi çalışmalar ile, edinilen bilgiler unutulmaz 
ve öğrenilenler kalıcı olur. Dolayısıyla, 
uygulanan  eğitim programının  bu ve 
benzeri çalışmaları içeren ve öğrenciyi 
her yönden  destekleyen 
bir program olması 
kaçınılmazdır. 

“öğrencinin sürekli takip edilmesi”

eğitimde artı puan...
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IQ Plus Butik Eğitim Merkezi “Profesyonel 
Eğitim Uzmanları” ile işbirliği içindedir. 

 Bu eğitim uzmanları tüm öğrencilerine ihtiyaç 
duydukları psikolojik ve zihinsel eğitimleri periyodik 
olarak verir.

IQ PLUS BUT�K E��T�M 
MERKEZ�NDE DERS 

KONULARININ BA�ARI �LE 
B�T�R�LMES�NE MAKS�MUM 

ÖNEM VER�L�R

Bu nedenle;
IQ Plus Butik Eğitim Merkezi’nde tüm derslerde ÜKG 

sistemi uygulanır. Bu sistemde her ünite sonunda bir sınav 

yapılır. Bu sınav sonuçlarına göre öğrencinin o ünite ile 
ilgili başarısı tespit edilir. Yeterli başarıyı gösteremeyen 
öğrenciler birebir derse yönlendirilip aynı ünite tekrar edilir. 
Böylece anlaşılmayan üniteler birikmemiş ve öğrenci de 
bu durumun oluşturacağı stresten kurtulmuş olur.

 IQ Plus Butik Eğitim Merkezi’nde düzenli ders 
çalışma alışkanlığını pekiştirmek için ödev sistemi 
uygulanır. Tüm öğrenciler gördükleri derslerden her 
hafta ödev alırlar. Bu ödevler sürekli kontrol edilip 
öğrencinin dosyasına işlenir. 

Her hafta öğretmenler toplantısı yapılarak tüm bu 
çalışmalar değerlendirilir. Öğrencilerin ünite sınav 
sonuçları, ödev başarıları, ders içindeki durumları ve 
varsa genel deneme sınavı sonuçları değerlendirilir. 
Bir sonraki hafta yapılacak ek çalışmalar belirlenir.

Ayrıca IQ Plus Butik Eğitim Merkezi’ nde SBS,YGS 
ve LYS sınavlarında derece hedefleyen ve derece 
potansiyeline sahip öğrenciler için Üstün Başarı 
Grupları oluşturulur.         

eğitimde artı puan...



Dershanelerin kapatılacağı yolundaki resmi açıklamaları 
değerlendiren Aksoy, okul sistemine ek destek anlamına gelen 
dershane sistemin dünyanın her yerinde var olduğ�nu ve kökler-
inin Osmanlı dönemine kadar dayandığını vurg�ladı. Teorikteki 
kapat�a kararının, uyg�lamada getireceği kar�aşa ve neden 
olacağı kont�olsüz or�amdan bahseden Aksoy, ay�ıca 
dershaneciliğin  “kaçak” olarak y�r�t�lmesi dur�munda, kayıt 
dışı bir vergi rakamının da söz konusu olacağının altını çizdi.   

Konuşmasında ay�ıca dershanelerin sınav harici pek çok 
konuda da destek verdiğini vurg�layan kur�cu temsilcisi, 
konuşmasına şöyle devam etti:

“Dershaneler,  yasal açıdan denetlenen ve vergi veren 
kur�mlardır. Her geçen g�n iyiye gidebilmek adına, birleşerek 
kur�uş oldukları meslek örg�tleri vardır. Or�ak standar� 
yakalayabilmek adına birlikte hareket ederler. Dershane sektör�, 
60 bini öğ�et�en olmak üzere, 100 bini aşkın kişinin istihdam 
edildiği bir sektördür.

Dershaneler, özellikle az sayıda öğ�enci kabul eden butik 
dershaneler, çok değişik noktalarda “eksik tamamlayıcı” fonksi-
yona sahiptir. Bunların en önemlileri mesleki hedef koy�a, 
rehberlik ser�isi, motivasyon sağlama, hayata hazırlama, sistemli 
olma, zamanı doğ�� kullanmayı öğ�et�e ve buna benzer 
donanım kazandırıcı özelliklerdir. Kişinin ön plana çıkan 
özelliklerine ve eksik olduğ� noktalara göre özel çözümler 
geliştirirler ve birebir ilgi ile öğ�enciyi hayata hazırlarlar.

Ülkemizdeki eğitim sor�nlarını ele alırken, konuy� bir 
büt�n olarak değerlendir�ek en sağlıklısıdır. Sor�n sadece 
dershanelerin varlığına atfedilmemelidir. Sınav sistemi 

olduğ� sürece dershanelere ihtiyaç vardır. Asıl olan, önce 
sistemin yetersizliğinin giderilmesidir. Kendisini hazır hissede-
meyen bir öğ�enci ve veli, destek arayışına girer, bu dur�m 
arz-talep meselesidir. 1.5 milyonun üzerinde öğ�encinin sınava 
girdiği ve içlerinden ancak 200 binin  üniversitelere 
yerleştirildiği düşünülürse, bu dur�mda bir seleksiyondan 
bahsedilir ve dershane sisteminden kaçınmanın mümkün 
olamayacağı gör�lür. 

Ülkemizde dönem dönem g�ndeme getirilen eğitim sistemi 
değişiklikleri ile ilgili söylenebilecek ilk yanlış, önce “varılması 
planlanan noktanın açıklanması”, yani bir uyg�lamanın adeta 
“denenmesinden” bahsedilmesi, ancak bunun içini doldur�ak için 
yeterli çalışma yapılmadan, sadece “deneme-yanılma yöntemi” ile 
çalışılmasıdır. Oysa önce uzun süre devam eden fizibilite aşaması 
şarttır. Sonrasında, t�m detaylar en ince ay�ıntısına ve gerçek 
gereksinimlere göre şekillendikten sonra uyg�lamaya geçiş kararı 
ilan edilmelidir. Bu mantıkla or�aya atılan her “deneme” , velileri ve 
öğ�encileri bilinmezliklerle baş başa bırakmıştır.

4+4+4 olarak adlandırılan yeni sistemde göze çar�an en büy�k 
sakınca, özellikle erken yaşta meslek seçimine yönlendirilen 
öğ�encinin bu seçimi yeterince sağlıklı yapamayacağı kaygısından 
kay�aklanır.

Ay�ıca, eğitim sektör�nü tanıyan bir hukukçu gözü ile 
değerlendir�ek gerekirse, bu ve buna benzer yasal değişikliklerin, 
sadece siyasi iktidar, millet�ekilleri, bazı sosyal kur�luşlar vasıtası ile 
değil, konusunda uzman eğitimci ve uyg�layanların ağırlıkta 
olduğ� bir komisyon katkısı ile yapılması esas olmalıdır. Yaşanan 
gerçekleri or�aya koyabilecek kişiler öncelikle bu çalışma ağının 
merkezinde bizzat sor�nları yaşayan kişilerdir.”
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IQ Plus Butik E�itim Merkezi Kurucu Temsilcisi Avukat Neslihan Arul Aksoy,
SKY TV  Sabah  Haberleri’ne konuk oldu ve e�itim sistemine son dönem 
getirilen yenilikleri de�erlendirdi.

“Dershaneler vergi veren kurumlardır”



Japoncası İgo ya da Go, Çincesi Weiqi, Korecesi Baduk olan 
Go oyunu, batı dünyasında pek popüler olmasa da dünyanın en 
çok oynanan strateji oyunlarından biridir. Ayrıca orijinal haliyle 
oynanılmaya devam edilen en eski oyundur. Tam olarak ne 
zaman ortaya çıktığı bilinmese de en azından 2500-3000 yıldır 
oynandığı düşünülmektedir. Çin çıkışlı bir oyun olmasına rağmen 
dünyada ve özellikle Batı’da Japonlar sayesinde yaygınlaşması 
nedeniyle Japonca adıyla anılmaktadır ve bütün Go terimleri 
Japoncadır. 

Go Oyunu, beynin sağ ve sol kısımlarını eşit düzeyde çalıştır- 
mayı başarabilen istisnai oyunlardan olduğu için, çoğu kez 
satranca rakip olarak anılır. Bu doğrudur. Ayrıca bu ve benzeri 
stratejik özelliğe sahip felsefe oyunları, insan beyninde ciddi 
matematiksel zeka gelişimi sağlamaktadır ve küçük yaşlarda 
başlanması tavsiye edilmektedir.

Go, antik bir oyun olmasının yanı sıra, aynı anda hem çok basit 
hem de çok karmaşık olabilmek gibi bir güzelliği bünyesinde 
barındırır. Kuralları çok basittir. Santranç oyunundaki gibi her taşın 
ayrı hareket şekli; vezir çıkmak, rok yapmak gibi özel kurallar 
yoktur. 19x19luk boş tahtaya biri siyah diğeri beyaz taşa sahip 
oyuncular, sınırsız sayıdaki taşları sırayla tek tek yerleştirir. 
Çevresi rakipçe sarılan taş yenir. Bir tarafı tahtanın sınırına 
dayanmış, diğer tarafları rakipçe sarılmış taşlar da yenir. Amaç 
tahtada en fazla alanı kontrol etmektir. Go kuralları çok kısa 
sürede öğrenilebilir fakat gerçekten oynayabilmek, oyunu doğru 
şekilde algılamak, tahtaya bakınca bir şeyleri görebilmek zaman 
alır. Kuralları çabucak öğrenen çömez hemen kendisini Go 
tahtasına atacak fakat bu kadar basit bir oyunda neden sürekli bu 
kadar ağır yenilgiler aldığını bir türlü anlayamayacaktır. Şöyle bir 
Go atasözü vardır: ilk 50 oyununu bir an önce kaybet. 

 Go’da dövüş sanatlarındaki kuşaklara benzer seviyeler vardır. 
Seviyeler 30kyu’dan 1kyu’ya doğru yükselir.

Go’nun Uzak Doğu felsefesi ve kültürüyle paralel pek çok 
özelliği vardır. Go oynarken hissedilen dinginlik ve derin 
düşünme,  meditasyonu andırır. Aynı özellik satrançta da var 
denebilir ancak satrançla Go’yu felsefi olarak ayıran asıl önemli 
nokta oyunun kazanılış şeklidir. Satrançta şah mat olduktan sonra 
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kimin ne kadar taş kaybettiğinin bir önemi yoktur. Az yenilgi, çok 
yenilgi diye bir şey yoktur, mutlak yenilgi ve mutlak zafer vardır. 
Fakat Go’da yenilen taraf da mutlaka tahtada bir alanın 
kontrolünü elinde tutuyordur. Ve her iki oyunun da birer savaş 
simulasyonu olduğunu düşünürsek, satranç şahı düşürmeye 
odaklı tek bir savaştan oluşuyorken, Go farklı cephelerde geçen 
ve birbirini etkileyen küçük savaşlardan oluşur.  Bu arada küçük 
bir bilgi: Pearl Harbor saldırısı da bir Go taktiğine dayanıyormuş: 
Yalnız olan taşa saldır!

Satranç hiç kuşkusuz çok gösterişli bir oyundur fakat Go’nun 
da sadeliğinden gelen bir güzelliği vardır.  Go tahtasının güzel 
görüntüsünün yanı sıra geleneksel taş tutuş şekli de çok zariftir. 
Taşlar orta ve işaret parmakları  kullanılarak tutulur. Japon görgü 
kuralları da Go’ya zerafet katar. Oyundan önce eğilip selam 
vermemek, oyundan sonra eğilip teşekkür etmemek ve taşları 
avuç içinde tutmak saygısızlık olarak kabul edilir.

Go ile ilgili en ilginç noktalardan biri satrancın aksine -henüz- 
bilgisayarın insanı yenemediği bir oyun ve yapay zeka 
geliştiricileri için önemli bir mesele olması. Deep Blue, Kasparov’u 
yenebiliyor  iken Go programları en fazla 5kyu seviyesine kadar 
çıkabiliyor. Taiwan’ın Ing Chang-ki Eğitim Vakfı bir go ustasını 
yenebilecek seviyede program geliştirene 1 milyon dolar ödül 
vereceklerini açıklamış. Go programların işini zorlaştıran en 
önemli şey go tahtasının büyüklüğü ve boş tahtayla başlanması 
sonucu çok fazla olasılık olması. Satrançta 8 siyah x 8 beyaz = 64 
tercih edilebilir ilk hamle olasılığı varken goda bu sayı 32 siyah x 
31 beyaz = 992 Dahası satrançta taşların hareket halinde olması 
insanların ilerki hamleleri algılamasını zorlaştırırken Go da bunun 
olmaması insanın bilgisayar karşısındaki bu dezavantajını 
ortadan kaldırıyor.  

eğitimde artı puan...

Bir strateji oyunu: 

GO NED�R
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TESPİTLERİN DOĞRU YAPILDIĞI EĞİTİM SİSTEMLERİNDE HEDEFE ULAŞMAK DAHA 

KOLAYDIR.  “EĞİTİM VE SINAV SÜRECİNDEKİ BİR ÖĞRENCİ NELERE İHTİYAÇ 

DUYAR” SORUSUNUN CEVABINI ÖNCE KENDİ ÖZELLİKLERİNİZE GÖRE 

VERMEYE ÇALIŞIN, SONRA AŞAĞIDAKİ NEDENLERİ GÖZDEN GEÇİRİN:

İHTİYAÇ DUYAR.

   Her öğrenci;

* Mesleki eğilim testleri ile kendini tanımaya

* Hedef koymaya

* Konusunda uzman eğitimciler ile hazırlanmaya

* Eksik konularını fark edebilmeye

* Sınav kaygısı ile başa çıkabilmeye

* Çok sayıda ve değişik kaynaktan faydalanmaya, 

* Hızlı okuyup doğru anlayarak, en kısa sürede maksimum sayıda
   ve değişik türde soru çözebilmeye

* Kişisel ders çalışma ve sosyal yaşam planları ile maksimum verim almaya,

* Gerektiği zaman psikolojik ve zihinsel desteklenmeye



   1.  A�AMA Ö�RENMEDE TARZ YARATMAK
• Öğrenme basamakları
• Temsil sistemleri çalışması- (görsel – kinestetik- işitsel)- 
Kendini tanıma
• Çoklu zeka
• Kısa süreli bellekte depolamayı arttıran stratejiler

HEDEF BEL�RLEME

HIZLI OKUMA TEKN�KLER�

HAFIZA TEKN�KLER�-HATIRLAMA STRATEJ�LER�

ETK�L� DERS ÇALI�MA TEKN�KLER�

   2. A�AMA MOT�VASYON
Motivasyonun güçlendirilmesinde müzik,resim,tiyatro,edebiyat 
ve diğer sanat öğeleri bir araç olarak kullanılmaktadır..

ÖZGÜVEN
• Başarısızlık korkusuna karşı başarı umudu
• Başarıda çapa ve mazeret rolü

ZAMAN YÖNETİMİ
STRES YÖNETİMİ
ODAKLANMA
• Dikkat stratejileri

   3. A�AMA
• Sınava hazırlık ve sınav psikolojisi ve terapisi
• Sınav Teknikleri
• Psikolojik ve fiziksel hazırlık
• Sınav kaygısı ve baş etme yöntemleri 
(Sanat terapisi tekniklerinden faydalanılmaktadır)

   4. A�AMA
ÜSTÜN BAŞARI PROGRAMI
• Derece öğrenci stratejileri

IQ PLUS BUT�K E��T�M DERSHANES�NDE
• Sınavlara hazırlık ve okul derslerine destek için profesyonel 
takip uygulanır.
• Kalabalık sınıf ortamlarının dezavantajları bilindiği için 
sınıflar maksimum 6 kişi ile sınırlandırılmıştır.
• Kendisine ait binasında, geniş bir bahçe ile huzurlu bir 
çalışma ortamı mevcuttur.
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• Sınıflar teknolojik donanımlıdır
• Sınırsız yayın, test ve soru bankası vardır.
• Öğrencinin ihtiyaç duyduğu akademik, duygusal ve sosyal 
etkenler bir bütün halinde takip edilir.
• Kurumun rehberlik bölümü ve çözüm ortağı uzman 
psikologlar ile profesyonel destek verilir.
• Etkili ders çalışma teknikleri öğretilir.
• Özgüvenin önemi  üzerinde durulur.
• Sınava hazırlık ve sınav pskoloji üzerine çalışmalar yapılır.
• Sınav teknikleri eğitimi verilir.
• Sınav kaygısına kapılan öğrencilere bu sorun ile baş 
edebilme yöntemleri üzerine çalışmalar yapılr.
• Birlikte çalışan öğrencilerin benzer seviyede olmalarına 
dikkat edilir.
• Web sitesi üzerinden online dershane ile öğrencilerin 
çalışmalarına farklı bir destek de sanal ortam ile sağlanır.

eğitimde artı puan...

IQ PLUS BUT�K E��T�M MERKEZ� S�STEM�NDE UYGULANAN

“BA�ARI STRATEJ�S�”N�N BASAMAKLARI
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eğitimde artı puan...



Tepkisel ve toleranssız davranışları nedeni ile çevresi ile 
sürekli polemiğe giren gençler aynı zamanda hiç düşünmeden 
risk almaya da eğilimlidir ve sürekli stres altında yaşamak, 
onların daha çok hata yapmalarına neden olur. Genelde 
kararsızlık içinde bir panik havası yaşarlar. Sabırsızlıkla plan-
program yapıp, bunu bitirmekte zorlanırlar. Hele ki hazırlandıkları 
bir sınav varsa ve akademik hayatları devam ediyorsa, hem 
aileleri hem de çevreleri onları bir türlü organize edemez, bir türlü 
sağlıklı bir ders çalışma ortamına sokamaz. Ve siz, tüm bunların 
temelinde “dikkat eksikliği” olduğunu biliyor muydunuz?

Bu sıkıntının içinde olup, küçük yaşlarda uzman desteği 
almayan ve iyileşmesi zamana bırakılan çocuklar, ömür boyu bu 
sorunlarla boğuşmak zorunda kalır. Kural tanımamak, aşırı 
cesaret, heyecan dengesizlikleri, ruh hali değişkenlikleri gibi 
sorunların yanı sıra, günlük rutin işlerini planlayamamak, zamanı 
yönetememek gibi problemlerle boğulur kalırlar. Özellikle ilkokul 
döneminde olan çocukların ebeveynleri tarafından çok iyi 
gözlemlenmesi gerekmektedir. Bu tip sorunları olan ancak 
gerekli uzman desteğini alan  öğrenciler,  hem çok daha sağlıklı 
bir kimlik geliştirir, hem de eğitim hayatlarının sonuna kadar 
sıkıntısız ve doğal bir çalışma temposu ile başarıya ulaşırlar.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtilerinin ipuçlarını 
yakalayabilmek için uzman görüşü almak ve iyi bir gözlem 
yapmak gereklidir. Bu teşhisin konması durumunda 
öğrencinin öğrenme stratejileri ve uygun davranış biçimleri ile 
eğitimi normale dönecektir. Bu noktada sadece işbirliği 
yaptığınız uzman ve siz ebeveynler değil, öğrencinin devam 
etmekte olduğu okulun da işbirliği içinde yer alması gerekir.  
Bu nedenle eğitim kurumlarını seçerken, duyarlı ve bilinçli 
kurumlara yönelmeyi aklınızdan çıkarmamalısınız.
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Uzmanlardan alınacak yardımlarda öncelikle temel belirtiler 
üzerinden giderek, devamında eşlik eden belirtilere geçerek tanı 
aşamasına geçilecektir. Alt tipleri tespit edilecektir. Ayırıcı tanılar 
üzerinde çalışma yapılacak ve farklı yaşlara göre büründüğü 
şekiller incelenecektir. Sıklığı ve kişiye uygun en uygun takip 
yönteminin tespiti ile, durum kontrol altına alınacaktır.

Tüm ailelere sağlıklı ve başarılı bir gelecek dileriz. 

eğitimde artı puan...

Dikkat Eksikli�i 
ve Hiperaktivite 
Bozuklu�u (DEHB)

NESLIHAN AKSOY
Halkla �li�kiler ve Marka Danı�manı

B�R EBEVEYN OLARAK, D�KKAT EKS�KL��� 
�ÜPHES� OLAN ÇOCUK VEYA GENÇLER� 

ERKEN FARKETMEN�Z ÖNEML�D�R… 
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eğitimde artı puan...

2- DÜ�ÜNDÜRÜCÜ
OYUNLAR OYNAYIN:

Beyin kabiliyetinizi geliştirmek için düzenli olarak 
matematik olimpiyatlarına katılmanızı amaçlamıyoruz. 
Fakat sudoku, bulmaca, kolay matematik oyunları ve 
benzeri aktiviteler her zaman beyin becerilerini geliştirici 
özelliklere sahiptir. Burada düzenli olmak önemlidir. 
Dolayısyla bu oyun ve egzersizleri hayatınızın rutinine 
yerleşirin. Satranç oynayın, günlük 15 dakikalık bir 
egzersiz dahi beynin çok daha pratik bir çalışma moduna 
girmesi için yetecektir.

3- B�LG�SAYARDA FAREY� 
D��ER EL�N�Z �LE KULLANIN:

Evet, dominant olmayan elinizi kullanmaya çalışır- 
ken, beyninizin sağ ve sol hemisferleri arasındaki sinirsel 
bağlantılar uyarılmış olur. Bilimsel araştırmalar ortaya 
koymuştur ki; iki elini birden kullanabilen insanlar, beynin 
iki tarafını birbirine bağlayan sinir liflerine % 10  daha 
fazla sahiptir.

4- GECE UYKUNUZA 
D�KKAT ED�N:

Özellikle öğrencileri ilgilendiren bir noktadır. Califor-
nia Üniversitesi’nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre 
günde 21 saat uyanık kalan bir insanın yeterlilik kabili-
yeti, hasta, sarhoş veya kendinden geçmiş birinin algı ve 
kavrayışı ile eşdeğerdir. Uyku, hafızamızı yeniler, prob-
lem çözebilme yeteneğimizi besler.

 IQPLUS Butik Eğitim Merkezi Matematik Kulübü 

4 KOLAY YOL 

IQ PLUS MATEMAT�K KULÜBÜ
MANTIK VE  MATEMAT�K �L��K�S�
BEY�N GÜCÜNÜZÜ GEL��T�RECEK

1- HAFIZANIZI ZORLAYIN:
Bazen çalan bir şarkının veya eski bir tanıdığın ismini 

hatırlamak istersiniz. Oradadır, tam da dilinizin ucunda, 
fakat bir türlü hatırlayamazsınız. Böyle bir durumda ne 
yaparsınız? Genellikle hatırlayamadığınız o ismi 
yakınınızdaki bir arkadaşınıza sorar ve doğru cevabı alınca 
“evet, tamam buydu!” dersiniz.

Bir dahaki sefere, hatırlamak istedikleriniz için hafızanızı 
zorlayın.  Beyniniz de kaslarınız gibi uyarılacak ve ne kadar 
egzersiz yaparsanız o kadar güçlü olacaktır. Aynı yöntem 
telefon numaraları için de geçerlidir. Gündelik hayatımızda 
zaman zaman telefon numaralarını anımsamakta zorluk 
çektiğimizde kısa yolu seçer ve bilenlere sorarız. Ancak 
böyle durumlarda mesela telefonun tuşlarına bakın. Belirli 
bir düzen içinde zihinsel bir resim oluşturun. Bu egzersiz bile 
zihninizi çalıştırma konusunda büyük bir katkı sağlayacaktır. 


