NEUROSOUND
GELiŞTiRME MERKEZLERi
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NEUROSOUND
SİSTEMİ NEDİR
Neurosound Sistemi

NEUROSO

UND

Yüksek frekanslı ses
modülasyonu yoluyla
nöral sistemi çok yönlü
uyaran bir cihaz ve
beraberinde bir çok
gelişim programları
bütünüdür.

Neurosound sistemi;
Duyusal, Bilişsel,
Duygusal ve Akademik
gelişim amaçlı
programlardan oluşur.

Neurosound sistemi projesi Afyon Kocatepe
Üniversitesi öğretim elemanları tarafından Afyon
Kocatepe Üniversitesi Zafer Teknoparkta geliştirilmiştir.
DÜNYADA BU KADAR KAPSAMLI VE BÜTÜNSEL BİR
BAŞKA PROGRAM YOKTUR.
NEUROSOUND SİSTEMİ DOĞRU KİŞİYE DOĞRU
YÖNTEMLERLE UYGULANDIĞINDA
GELİŞİM GARANTİSİ SAĞLAR.
NEUROSOUND markası sistemde yer alan tüm
uygulamaların çatı ismi ve markasıdır. Ancak her
uygulama ayrıca bağımsız bir programdır.
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NEUROSOUND SİSTEMİ NEDİR?

NEUROSOUND SİSTEMİ NEDİR?

NERELERDE
KULLANILIR

NASIL TEMSİLCİ
OLABİLİRİM
Bir Neurosound temsilcisi veya şubesi
olmak için psikolog, psikolojik danışman,

Akademik başarısızlık, dikkat ve odaklanma problemleri,
elişimsel gecikmeler, duygusal problemler, davranış
sorunları, sosyal uyum, çocukluk korkuları, kaygı
problemleri, motor/koordinasyon becerilerinin gelişimi,
uyku düzensizlikleri ve duygudurum ile ilgili gibi pek çok
alanda kullanılır.
Aynı zamanda, zihinsel yetersizlik, özgül öğrenme
bozuklukları (disleksi), otizm spektrum bozuklukları,
İletişim bozuklukları (dil ve konuşma problemleri), dikkat
eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi başta nörogelişimsel
olmak üzere tüm bozuklukların yönetimini kolaylaştırır.

ergoterapist, tıp doktoru, dil ve konuşma
terapisti veya özel eğitim uzmanı olmanız
gerekir. Eğer bir eğitimci veya eğitim ve
danışmanlık

alanında

girişimci

iseniz

kurumunuzda bu uzmanlardan en az bir
tanesini çalıştırıyor olmanız gereklidir.

Temsilcilerimizin bulundukları bölgeyi nüfus
esasına göre belirliyoruz. Bir ilin veya ilçenin
nüfusu 250.000 ve daha aşağısı ise sadece bir
temsilcilik hakkı veriyoruz.
Nüfus 250.000 den fazla olması halinde;
250.000-500.000 arası iki temsilcilik olabilir.
Nüfus fazla olsa bile eğer bir temsilcinin
performansı yeterli ise yine ikinci veya üçüncü
temsilcilik hakkı başkasına verilmez.
Temsilci olmak için mutlaka bir danışmanlık
merkezi veya bir eğitim merkezi veya bir klinik
gibi alt yapıya sahip olmak gereklidir.

NEUROSOUND SİSTEMİ DÜNYADA TEK VE EŞSİZ BİR SİSTEMDİR.
SİSTEMDE YER ALAN TÜM UYGULAMALAR VE
CİHAZLAR ÜCRETSİZ OLARAK VERİLİR, GELİRDEN %20
PAY ALMA ESASINA GÖRE ÇALIŞILIR.

TEMSİLCİLERİMİZDEN SİSTEME GİRİŞTE VE
ÇIKIŞTA HERHANGİ BİR BEDEL ALINMAZ.
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NEUROSOUND SİSTEMİNDE

NELER VAR

1-Duyusal İşlemleme programları
2-Bilişsel gelişim Programları
3-Duygusal Gelişim programları
4-Akademik gelişim programları
5-Ev Destek programı
6-Ölçme değerlendirme Sistemi
7-Ofis yönetimi Sistem Yazılımı
8-Neurosound Uzmanlık Eğitimi
9-Pazarlama ve Tanıtım Desteği
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DUYUSAL
İŞLEMLEME
PROGRAMLARI
Duyusal işlem bozukluğu yaygın bir problemdir.
Nöro gelişimsel problemlerin çoğunun altyapısında
mutlaka yer almaktadır. Neurosound programlarının
odak noktasını

DEHB, disleksi, otizim ve bir çok

öğrenme bozuklukları oluşturmaktadır.
Bu problemlerin rehabilitasyonunda duyusal gelişim
programlarının uygulanması daha kalıcı ve etkili
sonuçlar vermektedir. Duyusal Gelişim Programı
kapsamında Neurosund siteminin iki ana uygulaması
vardır.
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DUYUSAL İŞLEMLEME PROGRAMLARI

MENTALTIMER
TEKNİĞİ
MENTALTIMER
TEKNİĞİ
MentalTimer Tekniği; en belirgin olarak bireylerin zaman ve uzamdan sorumlu
(parieto-temporal) “içsel saat” programlarını çalıştırmak için geliştirilmiştir.

Böylece, motor beceriler ve korteks düzeyinde başta dikkat, zamanlama,
planlama, karar verme, kendini frenleme gibi yürütücü işlevleri ile çalışma
belleği olmak üzere beyindeki tüm nöronal aktivasyonlar hızlanmakta ve
çoğalmaktadır. Genel olarak, beynin işlemleme hızı artmakta ve beyin daha
ritmik ya da senkronize çalışmaktadır.

Sistem vücut hareketlerini algılayan çeşitli sensörlerden oluşan bir düzenek ile
birlikte, belirli saniyelerde kulaklıktan gelen ses ile aynı anda çeşitli hareketleri
tekrarlaması esasına dayanır.
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DUYUSAL İŞLEMLEME PROGRAMLARI

DUYUSAL İŞLEMLEME PROGRAMLARI

MENTALTIMER TEKNİĞİ

MENTALTIMER TEKNİĞİ

Hareketler el, ayak, göz ve kulağın senkron bir biçimde hareket etmesi şeklinde tekrarlanır. Öğrencinin
bu tekrarlardan sıkılmaması ve yaptığı hareketlerin sistematik bir biçimde ölçümlenmesi için bir
ekran karşısında oyun düzeneği içerisinde, eğlenceli bir modda çalışması sağlanır.
Öğrencinin her hareketi sistem tarafından kaydedilir ve ölçümlenir. Öğrencinin problemine ve
sisteme uyum yeteneğine göre program bireyselleştirilebilir.

Bu program başlı başına nörogelişimsel ve duyusal işlemleme programıdır. Sadece 15 seansta bir
çok problemin ortadan kalktığı ve ciddi bir gelişimin sağlandığını görmek mümkündür. MentalTimer
Programı NeuroSound programları ile entegre edilebilir. Özellikle yoğun problemi olan çocuklarda
net sonuçlar için böyle bir uygulama gereklidir.
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DUYUSAL İŞLEMLEME PROGRAMLARI

NEUROBALANCE
TEKNİĞİ
Vestibüler sistem kulak içerisinde yer alır ve denge koordinasyon sistemimizi
yönettiği gibi, ince motor, dikkat ve odaklanmanın da merkezidir.
Bir denge tahtası ve içerisine yerleştirilmiş elektronik devreler aracılığı ile
ekran karşısında çeşitli egzersiz programlarını içerir. Uygulamalar oldukça
eğlenceli aktivitlerden oluşur. Öğrencinin egzersiz programları kayıt altına
alınır, ölçme değerlendirme yapılır. Bu bir duysal işlemleme programı olarak
kullanılabildiği gibi aynı zamanda diğer Neurosound programları ile de
entegre edilmeye uygundur.
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BİLİŞSEL

GELİŞİM

PROGRAMLARI
Bilişsel gelişim programlarının temelinde Neurosound
cihazımız yer almaktadır. Neurosound cihazı ile
yapılan seans uygulamaları esnasında çeşitli destek
programları da

uygulanmaktadır. Bilişsel gelişim

programlarının içeriğinde şu uygulamalar yer alır.
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BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMLARI

NEUROSOUND

İŞİTSEL İŞLEMLEME

NEUROBOOST

PROGRAMI

AKTİVİTE

Neurosound cihazımız kendi alanında dünyadaki en son nesil cihazdır.

PROGRAMI

Benzerlerinden farklı programlara sahiptir. Cihazımız bir müzik parçası
üzerinde sesi filtreleme, frekans düzenlemeleri, balans sistemi, kemikten
ses iletimi ve ses manipülasyonları yoluyla kulak üzerinden beyne ve nöral

Öğrencinin Neurosound seansları sırasında bilişsel gelişimini

sisteme uyaranlar verir. Nöroplastisite sayesinde yeni nöral ağlar oluşmasını

desteklemek maksadıyla hazırlanmış oldukça kapsamlı aktivite

ve beynimizin işlemleme kapasitesini geliştirir. Bu etkiler sayesinde dikkat

programıdır. Program üç seviyeden 12 kitaptan oluşur.

eksikliği, öğrenme güçlüğü, akademik problemler, duygusal ve çeşitli
davranışsal problemler gibi alanlarda nöral sistemi regüle eder.

Her seviye için dört kitap ve her seviye için 800 den fazla aktivite
vardır. Aktiviteler şu başlıklar altında toplanmıştır. İnce Motor,

Neurosound cihazı ile uygulanan seanslar öğrencinin profiline uygun olarak

İşleyen Bellek, Sözel Beceriler, Mekansal Algı, Tepki Hızı ve

30 saat veya 60 saatlik programlar şeklinde uygulanır. Neurosound cihazı ile

Boyama etkinlikleridir.

seans uygulanırken aynı anda başka uygulamalar yapmakta mümkündür.
Öğrencinin aktif dinlemede olması gerekli değildir.
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BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMLARI

NEUROFİTNESS

EGZERSİZ

PROGRAMI
Öğrencilerin

seans

sırasında

eğlenceli

vakit

geçirmesi ve bilişsel gelişimine katkı sağlaması
için geliştirilmiş dijital oyun temelli programlardır.
Oyunlar öğrencinin seviyesine göre hız, seviye
ve zaman ayarına göre düzenlenebilmektedir.
Öğrenci seans sırasında dokunmatik ekran özelliği
olan tv karşısında eğitmen eşliğinde uygulama
alabilmektedir.
Toplamda 20 den fazla oyun ve uygulama vardır.
Oyunlar, dikkat, tepki hızı, kısa süreli bellek, uzun
süreli bellek, mantık muhakeme, görsel işlem gibi
alanlarda kazanım hedeflemektedir.
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DUYGUSAL GELİŞİM PROGRAMI

DUYGUSAL

GELİŞİM

Nöro gelişimsel problemler yaşayan çocuklarda
aynı

zamanda

duygusal

problemleri

de

gözlemliyoruz. Bu problemler birbirini besleyen
unsurlardır. Bu yüzden çocukların sadece duyusal
veya bilişsel değil aynı zamanda da duygusal
açıdan desteklenmeleri gereklidir.
Bu

amaçla

oluşturduğumuz

programlarımız

sayesinde çocuklara duygusal gelişim programı
uyguluyoruz. Duygusal gelişim programı yarı
terapatik olarak yapılandırılmış ve her çocuğa özel
uygulamalar şeklinde yapılmaktadır. Öfke kontrolü,
özgüven,

korkular,

takıntılar,

içe

kapanıklık,

kıskançlık, değersizlik duygusu, akran zorbalığı,
hayır diyememe vb. konulardan oluşan uygulamalar
içermektedir.

PROGRAMI
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AKADEMİK
GELİŞİM
PROGRAMLARI
Dehb, disleksi veya diğer öğrenme güçlüğü yaşayan
çocukların ailelerinin aynı zamanda bu çocukların
akademik başarısı konusunda da talepleri vardır. Bu
amaçla üç farklı program oluşturduk.

26

AKADEMİK GELİŞİM PROGRAMLARI

AKADEMİK GELİŞİM PROGRAMLARI
Programın ileri seviye bölümlerinde üstün zekalı çocuklar içinde
uygulamalar vardır. Bu program aynı zamanda PİSA sınavlarına hazırlık
programı olarak ta uygulanabilir.
Akıl yürütme

DÜŞÜNME

Mantık

BECERİLERİ

Şekil zemin ilişkisi
Tamamlama
Benzerlikler

PROGRAMI

Bütünün parçaları
Tümdengelim

Bu programın kendi alanında oldukça yüksek
kazanımlara

sahiptir.

Bir

çocuğun

akademik

başarısının temelini oluşturan mantık muhakeme,
analiz etme, problem çözme, karar verme, parça
bütün ilişkisini kurma, tümden gelim ve tüme varım
analojisini kavrama, sözel ve sayısal becerilere sahip
olma gibi konulardan oluşmaktadır. Toplamda 24
bölümden meydana gelmektedir. Basit, orta ve ileri
olmak üzere üç seviyeden oluşmaktadır. 2000 den
fazla egzersiz ve uygulama içermektedir. 6 yaştan
14 yaşa kadar her çocuğa uygulanabilir.

Bu programın aynı zamanda birde dijital uygulaması
vardır. Çocuklara ev ödevi şeklinde verilebilir. Danışman
dijital sitem üzerinden ödev kontrolü yapabilmektedir.

Tümevarım
Analoji (sözel çağrışım)
Görsel çağrışım

Dijital uygulamanın en önemli özelliği çocuğun her

Görsel sıralama

yaptığı uygulama kaydedilir ve bir ölçme değerleme

Yer yön

sistemi içerisinde raporlanır. Türkiye’de bu kadar

Simetri

kapsamlı ve planlı dijital gelişim programı yoktur.

Görsel hafıza

Programın amacı basit seviyede olan bir çocuğu orta
seviye düzeyine, orta seviyede olan bir çocuğu ise ileri
seviyeye taşımaktır.

Koordinat
Sözel örüntü
Görsel örüntü
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AKADEMİK GELİŞİM PROGRAMLARI

HIZLI OKUMA

NEUROPASS

PROGRAMI

PROGRAMI

Bu program kendi alanında eşsiz bir uygulama programıdır. Program bireysel kullanıma
uygun olduğu kadar aynı zamanda grup eğitimleri içinde kullanılabilir. Uygulamalar belli
bir zaman dilimi içerisinde öğrenciye belirli sayıda işlem yaptırma egzersizleri üzerine
kurgulanmış bir yapısı vardır. Pass teorisini esas alan kazanımlar içermektedir. Pass teorisine
göre öğrenme alanında dört temel becerinin edinilmiş olması gerekir. Bunlar; dikkat, ardışık
işlemler, eş zamanlılık ve planlamadır.
Neuropass programı pass teorisinin bu beceri alanlarını geliştirmeye yönelik uygulamalar
içermektedir. Özellikle sınava hazırlanan gruplar için performans programı olarak
uygulanabilir. Program her aşamada ölçme değerlendirme yaptığı için öğrencinin gelişimi
her aşamada izlenebilmekte ve gelişim garantili sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Öğrencilerin hem okuma hızını artırmak hem de
okuduğu metinde anlama becerisini en üst seviyeye
çıkarmak için geliştirilmiş bir programdır. Program
hem bireysel hem grup eğitimi olarak uygulanabilir.
Bir eğitmen tarafından uygulanabileceği gibi aynı
zamanda her öğrenci için 30 günlük yarım saatlik
çalışma

programı

şeklinde

bireyselleştirilmiş

uygulamalarda içermektedir.
Program içerisinde öğrencinin okuma hızı, dikkat
ve odaklanma, kısa ve uzun süreli bellek ve görsel
algılama kazanımlarını elde etmesine yönelik
uygulamalar mevcuttur. Program aynı zamanda
ölçme değerlendirme sistemine de sahiptir.
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ÖLÇME

DEĞERLENDİRME

EV DESTEK
PROGRAMI

Neurosound programlarının içeriğini öğrenciye yapılacak testler belirler. Standart olarak her
öğrenciye beş test uygulanır Danışman gerek görürse başka testlerde uygulayabilir. Bu testler her
öğrenciye programa başlamadan önce ve program sonunda uygulanarak gelişim süreci ve program
sonuçları kayıt altına alınmış olur. Her öğrenciye uygulanacak standart testler şunlardır.

Neurosound programlarının danışmanlık veya eğitim merkezlerinde psikolojik danışman

Neurosound Profil Belirleme Testi

MOXO testi

gözetiminde uygulanması öngörülmüştür. Ancak anne-babası çalışan, veya uzak ilçe veya

Duyusal İşlemleme Testi

Lateral Baskınlık Testi

köylerde ikamet eden, bazı özel sebepleri nedeniyle merkeze gelme imkanı olmayan kişiler
için ev destek programı oluşturulmuştur. Bu programda öğrencinin evine cihaz verilir ve

Bilişsel Performans Testi (zeka testi)

program boyunca cihaz öğrencinin evinde kalır.
Ancak haftada bir defa danışmanı ile yüz yüze görüşerek bir haftalık değerlendirme ve süreç
takibi yapılması esastır. Öğrenci evinden anne ve babasının gözetiminde cihazla uygulama
alırken aynı zamanda aktivite kitaplarımız, Düşünme Becerileri uygulamaları gibi geliştirici
programlarla da desteklenir ve gelişim süreci takip edilir.

Bu test sonuçlarına göre öğrencinin profili, uygulanacak programlar, destek uygulamaları ve
öğrencinin özellikle güçlendirilmesi gereken alanlar belirlenir. Buna göre program uygulanır. Bu
standart ölçme değerleme sistemine ilave olarak bütün Neurosound programlarının kendisine
has ölçme ve değerleme sistemleri vardır. Böylece her program için öğrencinin detaylı gelişim
raporları oluşturulur. Neurosound sisteminin en güçlü tarafı öğrencinin her aşamasını kayıt altına
alması ve raporlamasıdır.
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ÖLÇME

OFİS YÖNETİMİ
YAZILIMI

Neurosound sisteminin bütün uygulamaları ve cihazları bir yazılım sistemi tarafından kontrol
edilmektedir. Yani sistemi kullanacak olan danışmanlar öncelikle Ofis Yönetimi Yazılımını
kullanmayı öğrenmesi gereklidir. Bu yazılım programı içerisinde ihtiyaç duyulan pek çok
uygulama ve test mevcuttur. Ayrıca ofis yönetimi için gerekli olan ön muhasebe sistemi ve
öğrenci takip sistemleri mevcuttur.
Her temsilci kendisine verilen şifre ile sisteme giriş yaparak sistem içerisinde yer alan
dokümanlar, kaynaklar, testler ve tüm uygulamalardan ücretsiz yararlanmaktadır.

DEĞERLENDİRME
Her temsilci Neurosound uzmanı olmak için öncelikle eğitim almak zorundadır. Eğitimlerimizi
üç günlük bir program içerisinde vermekteyiz. Ancak eğitimden sonra da temsilcilerimize
ücretsiz danışmanlık desteği ve gelişim programları uygulamaya devam ediyoruz. NeuroSound
sisteminin kendisine ait bir uzaktan eğitim programı vardır. Belirli aralıklarla uzaktan eğitim
sistemi üzerinden eğitimler yaparak temsilcilerimizin gelişimine destek veriyoruz.
Neurosound yazılım sistemi ve uzaktan eğitim sistemimiz içerisinde her bir uygulama için
hazırladığımız eğitim videoları ve eğitim dokümanlarımız mevcuttur. Gerektiğinde şube ziyaretleri
de yaparak yerinde eğitimler de yapıyoruz. Amacımız her temsilcimiz ve beraber çalıştığı ekip
arkadaşlarının en iyi şekilde sistemi kullanmasını sağlamaktır.
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NEUROSOUND

UZMANLIK
EĞİTİMİ

PAZARLAMA

üç günlük bir program içerisinde vermekteyiz. Ancak eğitimden sonra da temsilcilerimize

DESTEĞİ

ücretsiz danışmanlık desteği ve gelişim programları uygulamaya devam ediyoruz. NeuroSound

Neurosound temsilcilik sistemi karşılıklı kazan-kazan esasına göre yapılandırılmıştır. Bu

Her temsilci Neurosound uzmanı olmak için öncelikle eğitim almak zorundadır. Eğitimlerimizi

sisteminin kendisine ait bir uzaktan eğitim programı vardır. Belirli aralıklarla uzaktan eğitim
sistemi üzerinden eğitimler yaparak temsilcilerimizin gelişimine destek veriyoruz.

yüzden temsilcilerimizin kazanması ve başarısı için pazarlama ve tanıtım desteği sağlıyoruz.
Bunun için bir reklam ajansı ile çalışıyoruz. Ajansımız Google reklaTmları ve sosyal medya
reklamları desteği sağlıyor. Ayrıca temsilcilerimizin kendi sayfalarında paylaşmaları için her

Neurosound yazılım sistemi ve uzaktan eğitim sistemimiz içerisinde her bir uygulama için
hazırladığımız eğitim videoları ve eğitim dokümanlarımız mevcuttur. Gerektiğinde şube
ziyaretleri de yaparak yerinde eğitimler de yapıyoruz. Amacımız her temsilcimiz ve beraber
çalıştığı ekip arkadaşlarının en iyi şekilde sistemi kullanmasını sağlamaktır.

hafta düzenli olarak video, görsel ve içerik hazırlamaktadır.
Broşür, katalog, tabela ve ofis görselleri desteği de ajans tarafından sağlanmaktadır.
Profesyonel olarak kendi kurumsal sayfasını yönetme tecrübesi olmayan temsilcilerimiz
isterse ajanstan sayfa yönetimi desteği de alabilirler.

