Kaz

y

!
a
d
a
r
u
B

&Ėņ5ņ.-&#"Ĳ"3*:*)&%&'-&

1

2

&Ėņ5ņ.-&#"Ĳ"3*:*)&%&'-&

&Ėņ5ņ.-&
#"Ĳ"3*:*)&%&'-&
Eğitim Bilimleri, yüksek standartlarda eğitim kalitesini, bilimi,
kültürel gelişimi merkezine alan sürekli gelişime açık dinamizmi
ve hayata donanımlı bireyler kazandırma vizyonu ile 49 yıldır
eğitim sektöründe hizmet sunmaktadır.
Eğitim Bilimleri Okullarımızın temelini oluşturan ve bizi diğer eğitim kurumlarından ayıran en önemli özelliğimiz akademik odaklı
eğitim anlayışımızdır. Alanlarında uzman, öğrenci merkezli eğitim
anlayışına sahip tecrübeli ve güvenilir öğretmen kadromuz ve etkin rehberlik anlayışımızla eğitim vermekteyiz. Akademik eğitim
anlayışımız doğrultusunda; Türkiye’nin birçok ilinde bulunan ortaokul, lise ve kurslarımızla, aynı zamanda eğitim sektörüne yön
veren başarısı kanıtlanmış yayınlarımızla, iyi eğitim görmüş, ülke
değerlerine sahip çıkan ve uluslararası vizyona sahip, geleceğin
“Eğitimli” bireylerini yetiştirmekteyiz.
Eğitim faaliyetlerimiz, sınav başarısının yanı sıra öğrencilerimizin
anlama, kavrama, bilgiyi kullanma, akıl yürütme, mantıklı-eleştirel
düşünebilme ve dil becerilerini geliştirebilme amacını taşımaktadır.
Kırk dokuz yıldır bu vizyonla yetiştirdiğimiz, örnek alınacak başarılara ve birinciliklere imza atan öğrencilerimiz, sürdürülür başarılarımızda en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Bu motivasyon
gücüyle; şubelerimizi Anadolu’nun her köşesine taşıyarak tüm
Türkiye’de “Eğitimli” öğrenciler yetiştirmeyi, gelecek için sağlam
bir akademik eğitim altyapısı sunmayı ve eğitime yön vermeyi
hedeﬂemekteyiz.
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Dünyayı eğitimle daha iyi bir yer haline getirebileceğimize inanırız.
Akademik eğitime odaklanma yeteneğimizle her zaman doğru yönde,
kendimize güvenle hareket etmeye kararlıyız. Dünya hakkında daha fazla
öğrenmeye, öğretmeye ve yeni çağın sunduğu fırsatları değerlendirme
konusunda ısrarcıyız.
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Eğitimci kimliğimiz ile akademik eğitimde başı çeken, eğitimde örnek
alınan, güçlü öğretmen kadrolu bir kurum olmak vizyonu ile ilerleriz.
Eğitimci olmanın bilinci ve sorumluluğuyla, yetkin davranarak, gerçek
anlamda lider ve öncü olmaya oynarız.
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Kurduğumuz tüm ilişki ve yaklaşımlarda kullandığımız iletişim
tonumuz ile samimiyiz. Doğru olana inancımızı kurduğumuz ilişkilerde
göstermekte cömert davranır, samimi bir iletişim kurmaya özen
gösteririz.
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Geleceğe değer katmaya ve büyümeye; eğitimi, insanları, fikirleri, bilimi,
kültürü ve teknolojiyi de içine alan bütünsel bir yaklaşımla bakarız.
Kurumlarımızı uzun vadeli bir perspektiﬂe yönetiriz.
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İnsanlar ve ilişkiler, yaptığımız işin merkezini oluşturur. Franchise
ortaklarımızla ve kurumlarımızın yönetimleri ile olan bağımız ve onlarla
gerçekleştirdiğimiz ekip çalışması bizim için yaşamsal öneme sahiptir.
Dayanışmaya inanırız.
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Eğitim Bilimleri Kursları; lise okul derslerine, mezun gruba destek veren ve
sosyal gelişimlerine katkı sağlayan, YKS sınav sistemine hazırlık aşamasında
öğrencilerinin tam destek ile yanında olan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir
özel öğretim kurumudur.
Eğitim Bilimleri Kurslarımızın temelini oluşturan ve bizi diğer eğitim
kurumlarından ayıran en önemli özelliğimiz akademik odaklı eğitim
anlayışımızdır. Eğitim Bilimleri Kurslarımızla; lise ve mezun öğrencilerimizin
başarılarına başarı katmak, okul başarılarını artırmaya yönelik takviye derslerin,
YKS sınav hazırlıklarında verilen ek derslerin yanı sıra sosyal aktivitelerle
desteklenmiş ders programları sayesinde sosyal ve akademik eğitimde tam
donanım kazandırmayı amaçlamaktayız.
‘Eğitimle Başarıyı Hedeﬂe’yen öğrenci ve velilerimiz bilirler ki, alanlarında
uzman, öğrenci merkezli eğitim anlayışına sahip tecrübeli ve güvenilir
öğretmen kadromuz, akademik eğitimi, kültürel gelişimi ve bilimsel donanımı
merkezine alan sistemimizle, iyi eğitim görmüş, ülke değerlerine sahip çıkan ve
uluslararası vizyona sahip, geleceğin “Eğitimli” ve dolayısıyla başarılı bireylerini
yetiştirmek ana hedefimizdir.
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Öğrenci merkezli eğitim anlayışına sahip, yeniliğe ve gelişime açık, iletişim
yönü kuvvetli ve tecrübeli öğretmenlerimiz, en güçlü yanlarımızdandır.
Alanlarında uzman öğretmenlerimiz
sayesinde derslerimiz aktif öğrenme
ortamları haline gelir. Branş öğretmenlerimiz haftalık olarak bir araya gelerek
haftalık eğitim planlamalarını yapar ve
uygularlar.
Derslerimizde kullandığımız akıllı tahta
içerikleri, ders kitapları ve soru bankalarımız, şubelerimizde derse giren uz-
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man öğretmen kadrolarımız tarafından
hazırlanır. Böylece konu içeriklerine tam
olarak hakim olan öğretmenlerimiz tarafından derslerimiz işlenir.
Velilerimiz öğrencilerimizin performansından öğretmenlerimiz aracılığı ile bilgi
sahibi olarak öğrencisinin eğitim ve öğretimini takip eder.
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Eğitim Bilimleri
Kurslarımızda
öğrencilerimizin
eğitim ve öğretim
ihtiyaçları
gözetilerek,
konsantrasyon
ve kazanımları
düşünülerek, okul
derslerine uygun
eğitim alacak
şekilde programlar
hazırlanmaktadır.

0,6-"5".%&45&,-ņ4&7&.&;6/,634-"3*.*;
Eğitim Bilimleri Kurslarımız; güçlü öğretmen kadrosu ve nitelikli kurs programı
ile akademik donanımı güçlü, kültürel düzeyi yüksek, eleştirel bakış açısına sahip,
teknolojiye hâkim, akılcı, çalışma ve iç disiplin bilinci ile yüksek motivasyonlu, hedefe odaklı gençler yetiştirmeyi amaçlar.
Eğitim Bilimleri Kurslarımızda lise eğitimine devam eden 9, 10, 11 ve 12. sınıflara okul derslerine takviye ve mezunlara
eğitim verilmektedir.
Öğrencilerimiz, okullarında işledikleri konuları, kurs öğretmenlerimizle de tekrar
işleyerek daha iyi öğrenir, ödevlerini ya-

par, bol soru çözümleri ile öğrendikleri
konuları pekiştirirler. Okula tam destek
eğitimleri için öğrencilerimiz hafta içi ve
hafta sonu programlarımızdan birini seçebilirler.
Eğitim Bilimleri Kurslarımızda, öğrencilerimiz konu tekrarları sayesinde okul
performanslarını artırır ve okullarının en
başarılı öğrencileri arasında yer alırlar.
Derslerimiz akıllı tahtalarla donatılmış
sınıﬂarımızda, Eğitim Bilimleri Yayınlarının kaliteli ders kitaplarından yararlanılarak uzman öğretmenler tarafından
işlenmektedir.
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Eğitim Bilimleri Kurslarımızda öğrencilerimiz, 49 yıllık sınav hazırlık desteği
tecrübemizle liseden üniversiteye geçiş sınavlarında adım adım gerekli tüm
destekleri alırlar.
Öğrencilerimiz, okul derslerinin dışında, seçtikleri alanlara göre üniversiteye
hazırlık için YKS’ye dair tam kapsamlı
sınava hazırlık programlarımızla, tüm
sorularına cevap bulur, etkin rehberlik
ve danışmanlık hizmetlerimiz ile üniversitelere ait bölümler, mesleki yatkınlığı,
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puan türlerine göre girilebilecek okul ve
alanları, tercih döneminde dikkat edilmesi gereken konular gibi önemli noktalarda, en doğru şekilde yönlendirilir
ve üniversiteye bilinçli bir genç olarak
adım atmanın rahatlığında olacak şekilde yetiştirilirler.
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Üniversite sınavlarına hazırlanmanın en etkili metodu çok çalışmak değil planlı çalışmak ve gerekli akademik desteği almaktır. Bu zorlu sınav sürecinde bütün bir yıl
boyunca verimli çalışmanın yanında, disiplini hiç eksilmeyen bir yol izleyerek başarıya
doğru sağlam adımlarla ilerlemek gerekir.
Eğitim Bilimleri Kurslarımız sınavlara hazırlanan 12.sınıf ve mezun öğrencilerimizi
hafta sonu kurs programlarıyla sistematik
bir şekilde üniversiteye hazırlamaktadır.
Mezun Grubu öğrencilerimiz, sınav odaklı, sistemin uzmanı olan eğitim kadrosu ve
zengin içerikli, kaliteli Eğitim Bilimleri Ya-

yınlarımızla uygulanan kurs programlarıyla
üniversiteye geçiş sınavlarına hazırlanırlar.
• Milli Eğitim Bakanlığı’nın güncel müfredatı
• Güncellenen sınav sistemi ile uyumlu sorular
• Hızlı ve doğru ölçme/değerlendirme
• Gerçek sınavla eşdeğer deneme sınavları
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Üniversite yerleştirme sistemi YKS iki aşamalı bir sistemdir. Birinci aşama seçme ve elemeyi
amaçlayan TYT, ikinci aşama ise sıralama ve yerleştirmeyi amaçlayan AYT ’dir. Üniversiteye yerleşmek isteyen her öğrenci bu iki aşamalı sınavlara girmek zorundadır.

"Ĳ"."5&.&-:&5&3-ņ-ņ,5&45ņ 5:5
Yüksek öğretime geçiş sisteminin ilk aşamasını oluşturur. Tüm adayların katıldığı,
ortak müfredata dayalı, muhakeme gücü
yüksek, yorum becerisini ölçmeye dayalı
sorulardan oluşan bir sınavdır.
Tek oturum, tek kitapçık, tek cevap kağıdı
vardır.
100 ile 500 arasında puan alınabilir.
Yüksek öğretime geçiş sisteminin %40’ını
oluşturur.

Tüm lise öğrencilerimizi 9. sınıftan
itibaren sınav takvimimizde bulunan
TYT deneme testleri ile, 12. sınıftan
itibaren ise yoğun bir programla
TYT ve AYT deneme sınavlarımız ile
sınavlara hazırlarız.
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Yüksek öğretime geçiş sisteminin ikinci aşamasını oluşturur. TYT’den sonra 4 yıl ve daha
uzun süreli lisans eğitimi almak isteyen tüm
adayların katılabildiği, tek oturumda gerçekleştirilen, adayların istedikleri bölümlerle ilgili
testleri çözebildiği bir yerleştirme sınavıdır.
Bir oturumdan oluşur. (Dil hariç)
Adayların en az iki bölüm testini cevaplaması
zorunludur. İsteyen adaylar tüm testleri cevaplayabilir.
Tüm lise müfredatını kapsar ve genellikle bilgiye dayalı sorulardan oluşur.
100 ile 500 arasında puan alınabilir.
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Eğitim Bilimleri
Kurslarımızda
‘Etkin Rehberlik
ve Danışmanlık
Sistemi’
akademik eğitim
anlayışımızın ana
temasıdır.

®º;À.0%",-*3&)#&3-ņ,
®"-*Ĳ."-"3*.*;%"/#";*-"3*
• Sınav sistemi tanıtımları (Seminerler
ve duyurular) • Mesleki rehberlik
(Seminerler ve bireysel görüşmeler)
• Tercih desteği (Tercih robotu,
okullar ve bölümler hakkında bilgi,
doğru tercih süreci vb.) • Veli ve
öğrenci odaklı seminerler (Dönemine
göre değişen konularla) • Kriz öncesi
rehberlik • Envanter uygulamaları
• Heyecan ve kaygı yönetimi •
Sınav öncesi ve sonrası öğrenci veli
desteği • Üniversite ziyaretleri • Test
teknikleri • Kariyer gelişimi yönetimi •
Drama çalışmaları

Üniversiteye geçiş sürecinde en önemli
konulardan bir tanesi rehberliktir. Yapılacak yanlış bir tercih kişinin akademik geleceğini, mesleğini ve sonuç olarak hayatını
olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle öğrenciye rehber olmayı kendisine amaç olarak
gören Eğitim Bilimleri Rehberlik Birimi,
mezun grubu öğrencilerine de her zaman
rehberdir!
Rehber öğretmenlerimiz tarafından düzenlenen öğrenci ve veli seminerlerimiz,
velilerimizin çocuklarıyla kuracağı etkili iletişime katkı sağlamak amacıyla çok çeşitli
konularda düzenlediğimiz veli atölyelerimiz, her zaman ve her yerde, sürekli eğitim
ve gelişim anlayışımızı tamamlamaktadır.
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Güncellenen ya da değişen tüm sınav sistemlerini sürekli takipte olarak hakim olan
Rehber Öğretmenlerimiz, üniversiteye hazırlanan tüm öğrencilerimizin sınav sistemleri hakkındaki tüm sorunlarında yanlarındadır.
Danışmanlık sistemimizde ise her öğrencimizin bir danışman öğretmeni bulunur.
Danışman öğretmen, veli-öğrenci dinamiğini kullanarak öğrencimiz için “Nasıl daha
verimli olunur?” sorusuna cevap bulur. Danışman Öğretmenlerimiz, bir aile bireyi gibi
öğrenci ve veliyle her zaman iletişim halinde kalarak, dış etkenlerden kaynaklanma
ihtimali olan sorunları henüz ortaya çıkmadan önlemeye çalışır.

&5,ņ/3&)#&3-ņ,5&
º-®.&7&%&Ė&3-&/%ņ3.&

Öğrencilerimizin konulara göre başarı analizlerinin görülebildiği sınav sonuçlarımızla, eksik noktalarını tespit
edebilmeyi ve çözüme giden yola okul
sınavlarından önce ulaşabilmelerini
sağlarız. Düzenli olarak yapılan sınavlarımızla öğrencilerimizde sınava dair
olumlu tutum geliştiririz.

Eğitim Bilimleri Kurslarımızda ölçme
ve değerlendirme sistemimizle bir sınavın farklı açılardan analizlerini kısa
sürede ve doğru sonuçlarla öğrencilerimize ulaştırırız. Her öğrencimize
özel, grafik anlatımlı, istatistiki bilgiler
içeren karneler sayesinde sürekli gelişim
sağlarız.
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KURSUN SANA BİR TIK YAKININDA
Eğitim Bilimleri Kurslarımızda öğretmen,
öğrenci ve velilerimizin okulla ve
öğrencimizle ilgili istedikleri bilgiye anında
ulaşabilmeleri ve haberleşebilmeleri
için Digital Ayna (Öğrenci Başarı Takip
Sistemi) sistemi kullanılır.
Digital Ayna, tüm Eğitim Bilimleri
Kurslarımızdaki öğretmen, öğrenci,
veli ve müdürlerimizin kendi
şifreleriyle girdiği online interaktif
platformumuzdur.
Digital Ayna, bize özel geliştirilmiş
E-okul uygulamasıdır.

• Ders Programını Öğren
• Sınav Sonuçlarını Gör
• Öğretmenine Soru Sor
Digital Ayna platformumuza
www.digitalayna.com
adresimizden ulaşılır.

• Kullanıcı adı ve şifre girilir.
• Digital Ayna içeriği kullanıcıya göre değişir.
• Öğretmen ve öğrencinin kullanım içerikleri ayrıdır.

6ZHVMBNBTZMB
ºĖ3&/$ņ-&3ņ.ņ;
• Sınav sonuçlarına
• Kendilerine verilen ödevlere
• Öğretmeninin ilettiği mesajlara
• Aylık ders planlarına bakabilirler.
• Öğretmenlerine mesaj iletebilirler.

7&-ņ-&3ņ.ņ;
• Öğrencilerinin sınav sonuçlarını
görebilirler.
• Öğretmenlerimize mesaj iletebilirler.
• Toplantı duyurularını takip edebilirler.
• Öğrencilerinin devam durumunu
görebilirler.

ºĖ3&5.&/-&3ņ.ņ;
• Sınav sonuç ve analizlerini
yayınlayabilirler.
• Öğrencilerimize ve velilerimize
mesajlar iletebilirler.
• Etkinlik ekleyebilir, duyuru
yapabilirler.

,BSB5BIUB%FŗJM"LMM5BIUB%×OFNJ
Sınıﬂarımızdaki dikkat çekici teknolojik unsurlardan biri de akıllı tahtalardır.
Eğitim Bilimleri’nde tüm ders konuları akıllı ekran içerikleri olarak sisteme yüklenir ve dersler öğrencilerimize özel hazırladığımız akıllı tahtalarda anlatılır.

&Ėņ5ņ.-&#"Ĳ"3*:*)&%&'-&
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KİMYA

TARİH

2018-2019 yılı
müfredatına
uygun olarak
hazırlanmıştır.

DİJİ OPTİK

DİJİ OPTİK

&HGNGE:M³F

%DVDPDN(ùLWLP6LVWHPL%(67PRGHOLQHJ|UHKD]×UODQP×üW×U

&HGNGE:M³F

TÜRK DİLİ ve
EDEBİYATI

DİJİ OPTİK

Mobil + Web dijiogrenci.com

ile, test sonucunu DQ×QGDGHùHUOHQGLU

VİDEO ÇÖZÜMLÜ

ile, test sonucunu DQ×QGDGHùHUOHQGLU

&HGNGE:M³F

&HGNGE:M³F

2018-2019 yılı
müfredatına
uygun olarak
hazırlanmıştır.

DİJİ OPTİK

%DVDPDN(ùLWLP6LVWHPL%(67PRGHOLQHJ|UHKD]×UODQP×üW×U

%DVDPDN(ùLWLP6LVWHPL%(67PRGHOLQHJ|UHKD]×UODQP×üW×U

MATEMATİK

2018-2019 yılı
müfredatına
uygun olarak
hazırlanmıştır.

9.sınıf

10.sınıf

10.sınıf

%DVDPDN(ùLWLP6LVWHPL%(67PRGHOLQHJ|UHKD]×UODQP×üW×U

&HGNGE:M³F

Yayınlarımız, alanında uzman zümre başkanları tarafından, Millî Eğitim Bakanlığı
müfredatı gözetilerek, her biri ayrı sınıf kategorisinde ve alanda olmak üzere 9, 10, 11
ve 12. sınıﬂara yönelik üniversiteye hazırlık yayınları şeklinde hazırlanmaktadır.
Konu anlatımlı kitaplarımızda üniteler,
konulara ayrılarak sade ve anlaşılır bir dille verilmiştir. Konu anlatımlarından sonra
örnek ve etkinliklerle konunların basit bir
şekilde öğretilmesi amaçlanmıştır.
Soru bankalarımızda testler mikro alt başlıklara ayrılarak konunun ve ünitenin tüm
detaylarıyla pekiştirilmesi ve soru çözüm
videolarıyla öğrencilerimizin her ortamda
konuları öğrenmeleri amaçlanmıştır.

VİDEO ÇÖZÜMLÜ

%DVDPDN(ùLWLP6LVWHPL%(67PRGHOLQHJ|UHKD]×UODQP×üW×U
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9.sınıf

VİDEO ÇÖZÜMLÜ

VİDEO ÇÖZÜMLÜ

11.sınıf
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DİJİ OPTİK

2018-2019 yılı
müfredatına
uygun olarak
hazırlanmıştır.

Mobil + Web dijiogrenci.com

2018-2019 yılı
müfredatına
uygun olarak
hazırlanmıştır.

VİDEO ÇÖZÜMLÜ

FİZİK

Kaliteli yayıncılık
anlayışını
benimsediğimiz,
eğitim sektörüne
yön veren, başarısı
kanıtlanmış
Eğitim Bilimleri
Yayınlarımızla,
liseden
üniversiteye
uzanan yolda
yüzlerce
öğrencimizin
yanındayız.

Soru bankalarımızdaki ünite kontrol testleriyle öğrencilerimizin TYT ve AYT sınavında çıkma ihtimali olan soru kalıplarını görmeleri ve kendilerini test etmeleri
amaçlanmıştır.
Çalışma testlerimiz ile öğrencilerimize
konular bittikten sonra kendilerini mini
sınavlarla test etmelerine olanak sağlanırken, 12. sınıf ve mezun öğrencilerimize
yönelik hazırlanan “Çöz Bitir-Getir” testlerinde her bir kazanım için nitelikli sorular
hazırlanmıştır.
Belirli periyotlarda uyguladığımız deneme sınavları ile her sınıf düzeyindeki öğrencilerimizin YKS sistemine hazırlanmalarına olanak sağlanmıştır.
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@egitimbilimleri
@ebilimleri

@egitimbilimler1

www.egitimbilimleri.com.tr
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İSTANBUL

ANADOLU

Ataşehir

: 0216.577 76 00

Ankara-Batıkent

: 0505.705 82 45

Avcılar

: 0212.676 39 41

Ankara-Etimesgut

: 0312.268 30 30

Bahçelievler : 0212.677 90 90

Ankara-Pursaklar

: 0312.527 11 27

: 0212.660 38 64

Antalya-Konyaaltı

: 0242.227 77 07

Antalya-Lara

: 0242.317 10 07

Antalya-Perge

: 0242.316 07 77

Bartın

: 0378.228 12 22

Bakırköy

Beylikdüzü : 0212.876 55 71
Çekmeköy : 0216.527 43 63
Edirnekapı : 0212.544 20 03
Esenler

: 0212.610 06 20

Bilecik-Bozüyük

: 0 228 315 16 16

Bursa-Ataevler

: 0224.452 34 52

Bursa-Fomara 1

: 0224.225 64 01

Bursa-Fomara 2

: 0224.224 50 00

Esenyurt

: 0212.699 99 20

Fatih

: 0212.533 90 67

G.O.Paşa

: 0212.616 45 31

Bursa-Nilüfer 1

: 0224.243 43 53

Halkalı

: 0212.693 94 94

Bursa-Nilüfer 2

: 0224.242 12 00

Bursa-İnegöl 1

: 0224.711 11 16

Bursa-İnegöl 2

: 0224.713 11 13

Çorlu

: 0554.198 12 33
: 0364.777 11 10

Kağıthane : 0212.321 11 10
Kartal

: 0216.387 55 55

Kocasinan : 0212.657 58 56
Kurtköy

: 0216.595 13 00

Çorum 1

Maltepe

: 0216.441 21 00

Çorum 2

: 0364.502 15 25

Diyarbakır

: 0412.257 17 07

Maslak

: 0212.268 64 64

Sefaköy

: 0212.426 81 10

Şirinevler

: 0212.654 40 00

Şişli

: 0212.343 19 09

Şişli

: 0212.343 34 74

Üsküdar

: 0216.495 91 71

Samsun-Atakum

: 0362.438 54 38

Yeşilpınar

: 0212.609 08 88

Şanlıurfa-Karaköprü

: 0505.014 06 24

Van-Edremit

: 0432.217 36 37

Zeytinburnu : 0212.665 93 93

Edirne

: 0284.212 00 30

Kocaeli-Gebze

: 0262.644 75 13

Kocaeli-Yahya Kaptan : 0262.311 40 14
Niğde

: 0388.232 04 99

Osmaniye-Düziçi

: 0328.876 77 76

www.FHJUJNCJMJNMFSJ.com.tr

