
Akrida Kurs

Akrida Kurs ile

BİR ADIM ÖNDE



Güncel, ÖzgünYeni N�il



İÇİNDEKİLER

04HİZMETLERİMİZ

07

AKADEMİK TAKVİM &
DERS PROGRAM PLANLAMASI

09

13ÖLÇME & DEĞERLENDİRME

AKRİDA EĞİTİM MODELİ

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK&
REHBERLİK BİRİMİ

İ.K., DİJİTAL PAZARLAMA &
AJANS DESTEĞI

BİZ KİMİZ? 03

YAYIN SETLERİMİZ

05

EĞİTİM KOÇLUĞU

08

11

14



BİZ
KİMİZ?
Türkiye’nin en saygın eğitim kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Akrida 
Eğitim Kurumları olarak dinamik yapımız ve enerjimizle eğitimde bildiklerinizi 
değiştirmeyi hedefleyen hedefliyoruz; hayata hazırlık yolunda, bilginin sınırsızlığı 
bilincinde “Sonsuzluk İçin Başlangıç Noktası” sloganımızla sınırsız bilgiye sevgi ve 
saygı ile yol almayı misyon ediniyoruz.

Akrida Kurs ile sınava hazırlıkta başta sınava hazırlık grupları 8. ve 12. sınıflar olmak 
üzere tüm öğrenci grupları için hazırlanmış tamamı yeni nesil ve  müfredata uygun 
güncel yayınları, dijital alt yapımız (Hibrit Eğitim) ile  birleştirerek kusursuz bir sınava 
hazırlık sistemi kurguladık. Yeni nesil içeriklerimiz ile bir öğrencinin sınava hazırlık 
sürecini en iyi şekilde geçirmesi için gereken her şeyi hazırladık. Yıllardır özel 
okulculukta kaliteli bir eğitimi öğrencilerine sunan Akrida Okullarının eğitim 
sektöründe sınav hazırlığa yeni bir bakış açısı kazandırmak için kurulmuş olan kurs 
merkezi markası Akrida Kurs merkezlerinde amaç kusursuz bir sınava hazırlıktır.

Akrida Kurs



Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt laoreet dolore magna

AKRİDA KURS
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AKRİDA
EĞİTİM MODELİ

A

Eğitimin temel unsuru olan öğretmen niteliği Akrida Kurs için 
en üst düzeyde olması gereken bir olgudur. Bu sebeple 
kurumlarımızda öğretmen seçerken sözlü ve yazılı çeşitli 
kriterlerden geçirilerek öğretmen alımı yapılırken aynı 
zamanda yıl içinde öğretmenlerimize hizmet içi eğitimler 
sunarak kendilerini geliştirmelerini sağlamaktayız.

A

Bilginin kalıcı olarak öğretilmesi sınavlara hazırlıkta çok 
büyük önem taşımaktadır. Bunun için her sınıf 
grubumuzda akademik eğitimlerde somut kaynaklardan 
da yararlanma metodlarını kullanmaktayız.

K

Sınavlara hazırlığın önemli süreçlerinden biri olan psikolojik ve 
danışmanlık basamağı özenle dikkat ettiğimiz bir konudur. 
Rehberlik servisimiz her öğrencimizle birebir görüşmeler 
yapmaktadır. Kişilik özelliklerine göre ders çalışma 
programları düzenleyip, düzenli takip ve kontrollerini 
sağlamaktayız.

Anne ve babanın çocuklarıyla ilk iletişim kurma yöntemleri 
vermiş olduğu tepkiler davranış şekilleri çocuğun kişilik 
yapısının oluşmasına yön verir. Bu nedenle aile için iletişim 
çocuklarımızın gelişiminde çok önemli bir yere sahiptir.

EHBERLİK VE DANIŞMANLIK

Eğitim canlı bir mikroorganizma gibi düşünülmeli ve çağın 
gereksinimlerine uyum sağlamalı. Dinamik altyapıya sahip 
olmayan kurumlar zamanla güncelliğini yitirip tozlanmaya 
mahkum olurken biz gerek yayınlarımız, gerek öğretmen 
kadrolarımız, gerekse teknolojik sistemlerimizle dinamik bir 
eğitimi öğrencilerimize sunmaktayız. 

İNAMİK EĞİTİM KADEMİK

Öğrencinin akademik başarısını arttıran faktörler arasında 
günümüzde ilgi de girmiş ve hatta büyük bir yer edinmiştir. 
Bizler de bu bilinçle sınavlara hazırlık sürecinde her 
öğrencimize özel ilgi gösteriyoruz.
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Öğrenci Koçu, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve 
aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini artırıcı 

çalışmalar yapar.

Öğrenci 
Koçluk Sistemi

Çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, sorunlarıyla ilgilenir. Öğrenci Koçu, 
öğrencinin okul çalışmalarını takip ederek okulda da başarılı olmasını sağlar. Bu program 
dahilinde koçlukla ilgili dönem içinde çeşitli dokümanlar (öğrenciyi tanıma, problem tespit, koç - 

öğrenci sözleşmesi vb) 

Akrida Kurs Merkezi’nde öğrenciler eksiksiz bir şekilde sınavlara hazırlanır. Kaliteli eğitim 
anlayışımız ve koçluk sistemimizle başarıya ulaşmak bizimle daha kolay olacaktır.

AKRİDA
EĞİTİM MODELİ



Eğitim Koçluk Sistemi, eğitim ortamında bir koç ve öğrenci arasında kurulan, öğrencinin gelişimini 
destekleme amaçlı bir güç birliğidir. Koçluk öğrencinin; kendini tanımasını,
kendisinde geliştirebileceği alanlarla ilgili hedefler belirlemesini, öğrenme becerilerini kazanmasını, 
amaçlamaktadır.

         Eğitim koçluğu sürecinde öğrenci kendisini daha iyi tanır, sahip olduğu meziyetleri keşfeder ve 
hataları tecrübe olarak kabul edip, yeterliliklerini artırır.
       Eğitim koçluğu sistemi; öğrencinin okul yaşamı aile yaşamı ve sosyal yaşamının olumlu yönde 
etkilenmesini hedefleyen, başından sonuna değin güven ve gizlilik esasına dayanan bir süreçtir.
         Koçluk sisteminin uygulandığı kurs merkezlerinde, ders başarısının yükseldiği, bireyin ailesiyle ve 
çevresiyle 
ilişkilerinin güçlendiği ve disiplin problemlerinin önemli oranda azaldığı gözlenmiştir.
         Eğitim koçluğu, bireyin arzu ettiği hedef ve performansa erişmek için koç ve öğrenci arasında 
çalışılan program dâhilinde akademik başarıda, eğitim hedeflerinin yerine getirilmesinde, öğrencinin 
bireysel özelliklerini ön plana çıkartır.
         Eğitim Koçu, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı 
çalışmalar yapar. Öğrenci ile iletişim halinde ders başarısını takip eder. Gerekli durumlarda okul 
rehberlik servisine öğrenciyi yönlendirir

AKRİDA KURS İLE
EĞİTİM KOÇLUĞU



Eğitim koçu sorular yoluyla öğrencinin kendini 
tanımasına yardımcı olur.

Öğrenci, koçluk sisteminde belirlenen hedefler 
doğrultusunda sorumluluk alır.

Eğitim koçu süreç içinde öğrenciye geribildirim 
verir ve yakından takip eder.

Eğitim koçu ve öğrenci süreç hakkında 
değerlendirme yaparak gerektiğinde hedeflerde 
düzenleme yaparlar.

AKRİDA KURS İLE
EĞİTİM KOÇLUĞU

SÜREÇ NASIL
İLERLER?



Gerçekleşen denemelerden sonra Akrida Kurs Genel 
Merkezi şubelerin başarı analizlerini çıkarıp şubelere 
raporlar hazırlar ve başarıyı artırıcı yöntemler geliştirir.

Eğitim hayatına farklılık getiren kurumumuzda 
şubelerimizin gelişimini önemsediğimiz için her şubemizin 
işleyişini daha kolay hale getirecek akademik takvim 
hazırlığı ve işleyişini kontrol, ders planlamalarının 
hazırlanıp şubelere verilmesi gibi adımlar genel 
merkezimiz tarafından yapılmaktadır. Bu sayede şubeler, 
çalışanların verimliliğini artırması, kurumun vizyon, misyon 
ve işletme politikalarına uyum göstermesi gibi çeşitli 
konularda daha fazla zamana sahip olarak niteliklerini 
arttırma imkanına sahip olurlar.

Eğitimde planlı ve programlı olmayı, başarının temel unsurlarından biri olarak gördüğümüz için 
müfredatta uyguladığımız program, genel merkezimiz tarafından önceden planlanır ve şubelerle 
paylaşılır. Deneme ve sonrasındaki ölçme-değerlendirme analizine önem verdiğimiz için tüm 
denemeleri tek bir uygulama üzerinden yapıyoruz. 

AKADEMİK TAKVİM &
DERS PROGRAMI PLANLAMASI



1
Akrida Kurs’ta öğrenciye özel bir sistemle en iyi 
öğrenme programı uygulanır. 

ÖĞRENCİYE ÖZEL SİSTEM 4
Ölçme değerlendirme merkezimizde sınav 
sonuçları değerlendirilip kişiye özgü çözümler 
üretilerek birebir tercih danışmanlığı yapılır.

DANIŞMANLIK

2
Her öğrenci için onlara rol model olan 
profesyonel eğitim koçları vardır. 

PROFESYONEL EKİP

3
Koçlarımız sürecin tüm aşamalarında 
mentorluk yaparak sınav motivasyonu, kaygı, 
ölçme değerlendirme, hedef belirleme, 
kariyer planlaması ve kariyer danışmanlığı 
konularında öğrencimize  yardımcı olurlar.

KAPSAMLI MENTÖRLÜK

5
Rehberlik sürecinde öğrenci ve veliler rehberlik 
doküman ve  semineriyle bilgilendirilir.

BİLGİLENDİRME

6
Akrida Kurs’ta yıllık rehberlik takviminde bir yıl 
içerisinde yapılacak tüm çalışmalar hazır 
verilmektedir. 

REHBERLİK TAKVİMİ

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK &
REHBERLİK BİRİMİ

Akrida Kurs Genel Merkezi'nde yer alan PDR koordinatörlüğü tüm şubelerimizdeki rehberlik birimlerinin işleyişini ve 

yine tüm şubelerimizdeki rehber öğretmenlerin takibini yapmaktadır. Kurs merkezlerindeki personellerin en önemli 

taşlarından biri olan rehber öğretmenlerin nitelikli olması şubelerin gücünü arttıracağı için bizler de genel merkez 

olarak bu alanda şubelerimize destekler sunmaktayız.  Şubelerimizdeki rehber öğretmenlerimiz ile her hafta online 

olarak toplantılar yaparak onların gelişimlerine katkı sunuyoruz. Ayrıca yine çeşitli konularda profesyonel sunumlar 

hazırlayarak öğrenci ve velilerimize bu sunumları aktarmalarını sağlamaktayız.



Akrida Kurs sınıflarında dersler, deneyimli ve alanında uzman akademik kadro eşliğinde, her öğrenciye 
birebir ilgi gösterilerek işlenir. Bunu sağlayabilmek için şubelerimize insan kaynağı desteği sağlıyoruz. 
Her şubemiz için ihtiyaç duyduğu her branş için nitelikli personel CVleri ulaştırıyoruz. 

Alanında uzman, deneyimli ekiplerle eğitim merkezlerimizdeki ihtiyacın belirlenmesi, ihtiyaca yönelik 
çalışmaların yapılması ve sonuçların analiz edilerek raporlanmasına kadar geçen süreçte gerekli tüm 
kurumsal döküman ve reklam ihtiyaçları ajans desteği ile karşılanmaktadır.

Deneyimli ve alanında uzman
akademik kadro desteği

Şubelerin ihtiyacına yönelik nitelikli
personel CV havuzu

Dijital Pazarlama & Ajans Desteği

İNSAN KAYNAKLARI,
DİJİTAL PAZARLAMA & AJANS DESTEĞİ

İnsan Kaynakları

Kurumsal kimlik tasarımı

Sosyal medya hesap yönetimi

Prodüksiyon hizmetleri

Açık hava reklamları 

Konum yönetimi

Google reklam danışmanlığı

Facebook-Instagram reklam danışmanlığı

Medya planlama



YILDA 20 ADET DENEME UYGULAMASI &
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME

Türkiye Geneli Denemeler
Akrida Kurs’ta alanında uzman öğretmenler tarafından hazırlanan güncel denemelerin tamamı, yeni 
nesil sorulardan oluşur ve Türkiye genelinde gerçekleştirilir. Sınav sonrası verilen karnede öğrenciler, 
Türkiye çapındaki tüm Akrida Kurs öğrencileri arasında kendi durumunu görebilmektedir. Akrida Kurs’ta 
öğrencilere, Türkiye Geneli 20 adet LGS, 20 adet YKS denemesi yapılmaktadır. 

Analizli Sınav Sonuç Belgesi

SINAV SONUÇ KARNESİNDE ÖĞRENCİNİN;

Akrida Kurs’ta tüm şubeler denemelerini tek bir uygulama üzerinden değerlendirir. Genel merkez 
denemelerin ardından, şubelere başarı analizlerini çıkararak şubelere rapor hazırlar ve başarıyı arttırıcı 
yöntemler geliştirir. Her öğrenciye özel sınav sonuç karnesi ile konu kazanım performansı ayrıntılı bir 
şekilde raporlanır. Öğrencimiz akademik gelişimini gözlemleyerek öğrenme sürecini bilinçli bir şekilde 
sürdürür.

Sınıf, Kurs Merkezi, İl ve Türkiye Geneli Başarı Sırası, Doğru, Yanlış ve Boş Bıraktığı Sorular, Öğrenci 
Neti, Sınıf Ortalaması, Genel Ortalama, Soruların Konu / Kazanımları yer alır.
Akrida Kurs Merkezlerinde yıllık eğitim takvimi, hazır bir şekilde kurumlarımıza sunulmaktadır. Bu 
takvimde, başta deneme tarihleri olmak üzere, tüm grupların ders günleri belirlenmiştir.



YAYIN
SETLERİMİZ

12. SINIF
MF

MF SORU BANKASI MODÜLÜ
TYT TÜRKÇE
TYT MATEMATİK
TYT-AYT GEOMETRİ 
TYT FİZİK
TYT KİMYA 
TYT-AYT BİYOLOJİ
AYT MATEMATİK 
AYT FİZİK 
AYT KİMYA
TYT DENEME SINAVI
AYT DENEME SINAVI
REHBERLİK TAKİP ÇİZELGESİ

12. SINIF
TMS

TMS SORU BANKASI MODÜLÜ
TYT TÜRKÇE
TYT MATEMATİK
TYT-AYT GEOMETRİ 
TYT-AYT TARİH
TYT COĞRAFYA 
TYT-AYT FELSEFE
AYT EDEBİYAT
AYT MATEMATİK 
AYT  COĞRAFYA
TYT DENEME SINAVI
AYT DENEME SINAVI
REHBERLİK TAKİP ÇİZELGESİ

8. SINIF

SORU MODÜLÜ
TÜRKÇE SORU BANKASI
MATEMATİK S. B.
FEN BİLİMLERİ S. B.
T.C. İNKILAP TARİHİ S.B.
İNGİLİZCE S. B.
DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ S.B.
DENEME SINAVI SAYISAL 
DENEME SINAVI SÖZEL 
REHBERLİK TAKİP ÇİZELGESİ

6. SINIF

KONU ANLATIM - SORU MODÜLÜ
DENEME SINAVI SAYISAL
DENEME SINAVI SÖZEL
REHBERLİK TAKİP ÇİZELGESİ

5. SINIF

KONU ANLATIM - SORU MODÜLÜ
DENEME SINAVI SAYISAL
DENEME SINAVI SÖZEL
REHBERLİK TAKİP ÇİZELGESİ

Üniversite Hazırlık Setlerimiz Lise Hazırlık Setlerimiz

11. SINIF
MF

MF KONU ANLATIM - SORU MODÜLÜ
MF TYT DENEME SINAVI
MF AYT DENEME SINAVI
REHBERLİK TAKİP ÇİZELGESİ
TYT TÜM DERSLER KONU ANLATIMLI

11. SINIF
TMS

TMS KONU ANLATIM - SORU MODÜLÜ 
TMS TYT DENEME SINAVI
TMS AYT DENEME SINAVI 
REHBERLİK TAKİP ÇİZELGESİ
TYT TÜM DERSLER KONU ANLATIMLI

7. SINIF

KONU ANLATIM - SORU MODÜLÜ
DENEME SINAVI SAYISAL 
DENEME SINAVI SÖZEL
REHBERLİK TAKİP ÇİZELGESİ



YAYIN
SETLERİMİZ

Bir kurs merkezinde sınavın hazırlığın en 
önemli unsurlarından biri yayınlardır. İyi bir 
yayın ve deneme programı sınava hazırlıkta 
öğrenciyi bir adım öne taşır. Öğrencilerin 
beklentilerini karşılayan Yaka Yayınları ile 
öğrenciler sınava kusursuz hazırlanarak, 
sınava bir adım önde başlar. Alanında 
uzman yazarlar tarafından hazırlanan 
yayınlar, MEB müfredatına ve sınav çalışma 
sistemine uygun olarak hazırlanır.

Hazırlanan birinci sınıf ve kaliteli güncel sorular ile sınava hazırlıkta öğrencilerin her türlü soruyu 
görebilmeleri açısından farklı zorluk derecelerinde (kolay, orta, zor) sorular hazırlanır.

Yaka Yayınları



BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Akrida Genel Merkez
Bereketzade Mh. Hacı Ali Sk. 
No:2 Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

+90 212 803 48 74 info@akridaokullari.com

www.akridaokullari.com

AKRİDA TECRÜBESİ VE YENİ NESİL EĞİTİM İLE,

GÜVEN
KALİTE

BAŞARI


