
Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar
YDY Danışmanlık

aylinilden@ydydanismanlik.com



Alp  9 yaş, ilkokul 3.sınıfta. Öğretmeni der ki:
- Alp ders sırasında olaydan kopuyor, 
- neredeyse ders boyunca elindeki kalemi kalemtraşla açıyor, 
- derste sırasında oturamıyor, dolanıyor, tuvalete gitmek istiyor,
- derse dikkatini veremiyor, 
- yönergeleri kaçırıyor, göreve başlayamıyor,
- sınıftaki çalışmalarda yazısı çok karışık, 
- sık sık yazım yanlışları var,
- okuma hızı oldukça yavaş, 
- okurken kelimeleri değiştirerek okuyor, bazen de kelime atlıyor, 
- derslerdeki başarısı düşük,
- bildiği konularda bile hata yapma kaygısı var, derse katılımı yok,



• Tepki Kontrolü – Önce düşün sonra davran.

• Duygudurum Kontrolü – Duygularının
farkında ve kontrolünde olabilme

• Esnek Düşünebilme – Beklenmedik durumlara
uyum sağlama

• Çalışma Belleği -Temel bilgilerin zihinde
tutulmasını sağlama



• Öz-düzenleme – Kendi performansını
değerlendirebilme

• Planlama ve Önceliklendirme – Hedef
belirleme ve hedefe ulaşmak için planlama

• Görevi Başlatma – Harekete geçme ve göreve
başlama

• Organizasyon – Fiziksel ve zihinsel olarak
organize olabilme



• Evde bir parti verdiğinizi hayal edin…



• Karmaşık görevleri gerçekleştirirken bilgiyi
akılda tutma becerisi.

– Eksikse? 

• Çabucak unutur. 

• “Öğretmen ne dedi? Ne yapacağız?”

• Ödevini / kitabını eve götürmeyi unutma. 



• Düşük akademik başarı

• Gruplarda geride kalma

• Yönerge takip etmede zorlanma

• Verilen görevlerde bilgiyi işlemleme ve
kaydetmeye dair sorunlar

• Hangi görevde olduğunu, yerini kaybetme…



• ÇB zayıflığının belirtilerine dikkat:

– Yetersiz hatırlama

– Yönergeleri takip etmede zorlanma

– Yerini kaybetme

– Görevi yarım bırakma



• 3 veya daha fazla sayıda ardışık bilgiyi akılda
tutmak

– Sayılar ( 5, 9, 2, 6)

– 3 veya fazla ilişkisiz kelime (kedi, inek, teneke) 

• Belirsizlik içeren uzun cümleler kurmak

• Uzun yönergeleri takip etmek



• Verilen bilgi miktarını azaltın.



• En önemli yerleri özetleyin.



• Önemli bilgiyi tekrar edin.



• İşlemlenecek bilgiyi basitleştirin..



• Hatırlatıcı materyal kullanmasını teşvik edin.

• Sınava öğretmen tarafından kontrol edilmiş
not kartlarıyla girmesine izin verin. 



• Öğrencinin, bir göreve başlamadan önce
önemli bilgileri tekrar etmesini isteyin .



• Tahtadan bilgi geçirme gereğini azaltın.



• Önemli bilgileri öğrenciye yazılı olarak verin
(veya yazması için destekleyin).



• Bellekte tutmaya dair stratejiler öğretin.

– Hatırlatıcı ipuçları, 

– istifleme.



• Öğrencinin, ne yapacağını unuttuğunda, soru
sormasını teşvik edin. 



• Yorulduğunda ÇB daha fazla zorlanır. 

• Dikkat dağıtıcı materyali azaltın. 



• İşleri (ödevleri vs) küçük parçalara ayırın. 

• Her şeyi bir anda yapmaya çalıştığı takdirde
zorlanacaktır, bu yüzden her görevi adım
adım yapmasına yardım edin



• Yönergeleri adım adım, kolaylaştırarak verin, 
birkaç defa tekrarlayın.



• Sözlü yönergeler verirken göz kontağının
kurulduğuna emin olun.



• Bir seferde birden fazla istekte bulunmayın. 

• Bu istek gerçekleştikten sonra başka
isteklerde bulunun. 



• Teşekkürler.


