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meslek sahibi olma yoluna hoş geldin.
Yeni arkadaşlar edinmeye, yeni ufuklara
atılmaya hazırsan, başlayalım.

hoş geldin;
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Burs

Deneyimli kadromuzla İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’muza “hoş geldiniz” diyor, sizleri sevgi ile kucaklıyoruz.

Gelecekteki mesleğinize ve işinize sizleri en iyi şekilde hazırlamak Yüksekokulumuz çalışanlarının öncelikli hedefidir. Ancak 
sizleri sadece mesleki donanımınızın gerektirdiği öğretim boyutuyla değil, “eğitim” boyutuyla da yaşama hazırlamanın 
sorumluluğunun bilinci içerisindeyiz. Tam bu noktada sizlerin evrensel değerlere duyarlı, sosyal sorumluluk anlayışı 
yüksek, vatanımız ve milletimize sadakat duygusu gelişmiş bireyler olarak mezun olmanız, size sunacağımız eğitim 
politikamızın ana ilkeleri olacaktır.

Sizlere tekrar içten sevgilerimle “ hoş geldiniz” diyor, değerli ailelerinize de saygılarımı iletiyorum.
Başarı dileklerimle,

Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü
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KAYIT İŞLEMLERİ

sonuçlar açıklandıktan sonra 

2019-2020 23-27 Eylül 2019

11.10.2019’dur.

Kayıt işlemleri için yerleşkemize gelmeden önce 
https://ogrenciweb.kavram.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx adresinde yer alan web ön kayıt 
bilgi formunun eksiksiz doldurulması ve kayıt sırasında imzalı çıktısının teslim edilmesi gerekmektedir.

Ön Kayıt İşlemleri



pos.kavram.edu.tr
pos.kavram.edu.tr
• Sistem, öğrenci numaranız ve otomasyon şifrenizi girmenizi isteyecektir.
• Öğrenci numaranızı kayıt masalarından temin edebilirsiniz.
• Otomasyon şifreniz ise ilk giriş için 
•Ardından öğrenci numaranız ve yeni şifreniz ile pos.kavram.edu.tr

• 
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Ödeme Koşulları

1. Fiyatlara %8 KDV dahildir.
2. Vadeli ödemelerde banka taksitlendirmesi seçeneğini kullanacak kişilerin TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB), 
YAPI KREDİ BANKASI (YKB) ve DENİZBANK şubelerinden ödeme velisi olacak kişi ile başvurmaları gerekmektedir.
3. Vadeli ödemelerde kredi kartı ödeme seçeneğini kullanacak kişilerin anlaşmalı kartlarla sanal pos veya 
okuldan limitlerinin uygun olması halinde kayıt yaptırması mümkündür. (Bonus, World, Maximum, Paraf, Card 
Finans )
4. Vadeli ödemelerde 10 eşit taksit uygulanır.
5. Fiyatlar 2019-2020 Eğitim-Öğretim dönemi için olup, 1 yıllık eğitim bedeli karşılığıdır.
6. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilen burs yalnızca eğitim-öğretim ücretini kapsar.
7. Burslardan veya indirimlerden (kardeş indirimleri hariç) yalnızca biri geçerlidir.
8. Kardeş olan öğrencilerin her birine %10 oranında indirim uygulanacaktır. 
9. Peşin ödemelerde %5 peşin ödeme indirimi uygulanacaktır.
 



KAYIT İŞLEMLERİNİZİ TAMAMLAMANIZ İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

• Kayıt için gerekli tüm evraklarınızı tamamlayınız.
• Ödemenizi nakit olarak yaptıysanız, dekontunuzu kayıt işlemleri sırasında yanınızda bulundurunuz.
• Ödemenizi anlaşmalı bankalarımız aracılığıyla vadeli olarak yapacaksanız, kayıt işleminden önce bankadaki 

• 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yerleşkelerimize şahsen gelerek evraklarınızı teslim ediniz. 
• Öğrenci belgenizi , öğrenci kimlik kartınızı alarak kayıt işlemlerinizi tamamlayınız.
• Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programımızı kazandıysanız, kayıt işleminiz tamamlandıktan sonra 
hazırlık sınıfı masası

• Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda eğitim gördüyseniz, ders muafiyeti ve intibak işlemlerinin 

www.kavram.edu.tr
  

 

444 9 134 numaralı 
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Akademik Takvime Erişmek İçin; www.kavram.edu.tr adresinde, Ana Sayfa>Öğrenci>Akademik Takvim>2019-2020 İzmir Yerkeşkesi
Akademik Takvim butonlarını takip ederek ilgili dokümana ulaşabilirsiniz.
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BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE:

duraklarından Geçen Hatlar 34 - 35 - 39 - 42 - 44 - 45 - 46 - 302 - 466 – 838 numaralı otobüs 
hatlarıdır.

METRO İLE;
Basmane

İZBAN İLE;
Kemer

İZDENİZ İLE;
302 OTOGAR – KONAK veya

35 BALLIKUYU – KONAK Kemer 1

QR Kodu Telefonunuza Taratarak;



ikmyo ikmyotc.ikmyo

Sosyal Medyada

B İ Z İ  T A K İ P  E D E B İ L İ R S İ N İ Z

Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek, duyuru ve etkinliklerden ilk siz haberdar olun.
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NOTLAR



info@kavram.edu.tr kavram.edu.tr

tc.ikmyo ikmyoikmyo
Konak Yerleşkesi:
Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak
No:8, 35230 Konak/İZMİR

Qr Kodu Telefonunuza Taratıp,
Web Sayfamıza Erişebilirsiniz.


