

Yüksekokulunuzun açılış tarihi nedir?
İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Kapadokya MYO) bölge yerel yönetimleri,
yerel ticaret ve sanayi kuruluşları, devlet çalışanları, işadamları ve akademisyenlerden oluşan bir
grubun bir araya gelmesi ile 2005 yılında kurulmuştur.



Yüksekokulunuz tam olarak nerededir ve ulaşım olanakları nelerdir?
Kapadokya Meslek Yüksekokulu, Kapadokya (Nevşehir-Ürgüp) ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
olmak üzere iki yerleşkede eğitim verir. Türkiye’de bir havalimanı içerisinde yerleşkesi olan tek okuldur.



Yüksekokulunuzun fiziki ve sosyal imkânları nelerdir?
 Tarihi binalarda modern eğitim…
 İş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslekleri öğrenme, işsiz kalma korkusu olmadan mezun olma
fırsatı…
 İşverenlerin desteğiyle, iş hayatının gerektirdiği biçimde hazırlanmış çağdaş müfredatlar…
 Sektör profesyonellerinden ve yetkin akademisyenlerden oluşan dinamik eğitim kadrosu…
 İşletme, fabrika, tesis, kurum ve kuruluşlarda uygulama imkânları…
 Özel uygulama alanları ile okul içinde pratik yapma fırsatı…
 Sektörün saygın kurumlarında staj programları…
 Erasmus kapsamında yurtdışında staj imkânı…
 Orta gelir düzeyindeki ailelerin karşılayabileceği uygun ücret ve ödeme şartları…
 Uygun yaşam şartları…
 Başarılı öğrencilere burs fırsatları…
 Yarı zamanlı iş imkânları…
 Yüksekokula ait öğrenci evlerinde konaklama ve yemek imkânı…
 Düzenli ve hijyenik bir yemekhane ve kantinler…
 Öğrenci kulüpleri ve okul tarafından düzenlenen sanatsal, kültürel, sportif etkinlikler…
 Türkiye’nin her bölgesinden kolayca ulaşılabilen bir yerleşke…
 Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında kesintisiz sağlık hizmeti…
 Sakin, güvenli ve güzel bir bölgede eğitime yoğunlaşma fırsatı…
 UNESCO Kültür Mirası olarak korunan, büyüleyici coğrafyası ve benzersiz tarihi eserleriyle
dünyanın gözbebeği Kapadokya’da seçkin bir yerleşke…
 Zorunlu İngilizce yabancı dil eğitiminin yanı sıra öğrenci seçmeli ikinci dil imkanı…
 Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterlerine (CEF) göre tasarlanmış müfredatlar…
 Türk ve yabancı uzman öğretmenlerden oluşan seçkin eğitim kadrosu…
 Turistik alanlarda sürekli yabancı dil konuşma imkânı…
 Programlara özel hazırlanmış mesleki İngilizce dersleri…



2017-2018 eğitim-öğretim yılı program ve kontenjanlarınız ne kadardır?
http://www.kapadokya.edu.tr/ogrenci-adaylari/programlar-ve-kontenjanlar



Üniversitenizde akademik personel sayısı nedir?
Okulumuzda 150’nin üzerinde akademik personel bulunmaktadır.



YGS’de 150 puan barajını altında kaldım, benim yerleştirme puanlarım hesaplanacak mı?
Barajı aşamadığınız için yerleştirme puanınız hesaplanmayacaktır.



YGS de 150 puanını geçtim. Bu puanım okul puanım eklenmiş hali mi?
Hayır, ham puanınız. LYS sonuçlarında OBP eklenmiş olarak göreceksiniz.



Mezun olan öğrencilerinize iş imkânı var mıdır?
Her programımız için sektör desteği almakta, kimi programlarımızda ise somut protokoller
doğrultusunda istihdam olanakları yaratmaktayız. Programlarımızdan mezun olan adaylar aldıkları

eğitimle alanlarında aranan elemanlar olarak yetişiyorlar ve özel bir engelle karşılaşmazlarsa rahatlıkla
iş buluyorlar.


2017-2018 eğitim öğretim yıllarına ait programların öğrenim ücretleri ne kadardır?
http://kapadokya.edu.tr/ogrenci-adaylari/ucret-ve-burs-sistemi



Ödeme koşulları ve tarihlerini nedir?
İlk kayıtta ücretin en az 1/4'ü peşin olarak ödenir. Ücretin geri kalanı Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart,
Nisan aylarında eşit taksitler halinde ödenir.



Peşin ödeme yaparsam herhangi bir indirim yapılıyor mu?
Ücretin tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda indirim uygulanır: Uygulanacak indirim, eğitim
ücreti ödeme planına uygun banka tüketici kredisi faiz oranı ortalamaları baz alınarak piyasa koşullarına
göre belirlenmektedir.



Burs Çeşitleri nelerdir?
Doğum yeri veya ikameti Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illeri olan öğrencilere
Nevşehir’de eğitim veren örgün öğretim programlarını tercih etmeleri durumunda %15 bölge bursu
verilmektedir. Bölge bursu işlemlerinde ÖSYM’ye verilen ikamet bilgisi geçerli sayılacaktır.
İlk sırada Kapadokya Meslek Yüksekokulunun burssuz örgün öğretim programlarından birini tercih
eden öğrencilere %15 tercih bursu verilmektedir.
Yüksekokulun giriş bursları öğrenim ücretiyle sınırlı olup zorunlu İngilizce hazırlık sınıfında geçirilecek
dönemi de (bir yıl) kapsar; ancak barınma, beslenme, ulaşım, kitap, donanım ve benzeri konuları
kapsamaz. Söz konusu burslar karşılıksızdır. İndirim ve/veya bursların en yüksek oranda olanı geçerli
sayılır. Eğitim ücretleri takip eden yıllarda günün ekonomik koşullarına uygun olarak mütevelli heyeti
tarafından yeniden belirlenir ve akademik yıl başlamadan ilan edilir. Ayrıca yüksekokulun “Burs ve
Sosyal Yardım Yönergesi” uyarınca mesleki eğilim bursu, kısmi çalışma bursu, akademik başarı bursu,
kardeş bursu, şehit ve gazi çocukları bursu gibi burslar da verilmektedir. Bursluluk koşulları söz konusu
yönerge hükümlerince belirlenir.



Burslar ne kadar süre ile devam eder?
Burslar normal öğrenim süresince geçerlidir.



Burssuz olarak giren, ancak bir akademik yılın sonunda yüksek başarı sağlayan öğrenciler burs
almaya hak kazanabilirler mi?
Evet, program birincileri akademik başarı bursundan faydalanabilirler.



Yüksekokulunuzda burslu okuyan öğrenciler başka vakıf veya kuruluşlardan da burs alabilirler mi?
Evet, diğer vakıf ve kuruluşlardan da burs alabilirsiniz.



KYK bursundan yararlanabilir miyim?
Evet, KYK bursuna başvuru yapabilirsiniz.



Yüksekokulunuzun konaklama imkânları nelerdir?
Nevşehir yerleşkemizde yurt ve apart bulunmaktadır. İstanbul yerleşkemizde ise okulumuza ait yurt
veya apart yoktur. Yurt konaklama ücretine üç öğün yemek, Ürgüp’te konaklayanlar için servis,
internet, haftada bir oda temizliği, çamaşırhane ve ısınma konaklama ücretine tabidir. Ürgüp kız/erkek
Apart öğrenci evi ücretine ise, internet, elektrik, 30 ton su kullanımı, servis ve öğle yemekleri (okul
yemekhanesinde faydalanmaları) ücrete tabiidir. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği ve doğalgaz

öğrenciye aittir. http://kapadokya.edu.tr/ogrenci-adaylari/konaklama-imkani adresinden ayrıntılı bilgi
alabilirsiniz.


Kütüphane imkânları nelerdir?
http://kutuphane.kapadokya.edu.tr adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.



Üniversitenizin bilgisayar ve internet olanakları nelerdir?
Okulumuzda bilgisayar laboratuvarı bulunmakta olup, bütün öğrenciler cep telefonları ya da
laptoplarından internet erişimi sağlayabilir.



Kayıt için gerekli evraklar nelerdir?
Kayıt için gerekli evraklar, her akademik dönem başında –kayıt döneminde- okulumuz web sitesinde
duyurulmaktadır.



Bütün öğrenciler için hazırlık zorunlu mu?
Bütün öğrenciler için hazırlık okumak zorunlu değildir. Zorunlu hazırlık programı olan programlar;
Diyaliz (%30 İngilizce), Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%30 İngilizce), Uçak Teknolojisi (%30 İngilizce)
ve Uçuş Harekât Yöneticiliği (%30 İngilizce) bölümleridir.



Hazırlık Sınıfından muaf olunabilir mi?
Dönem başında yapılan muafiyet sınavından başarılı olan öğrenciler muaf sayılır.



İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olursam 1. sınıfa devam edebilir miyim?
Zorunlu hazırlık sınıfından başarısız olan öğrenciler isterlerse hazırlık eğitimini baştan alabilirler veya
yerleştikleri programın 1. sınıfına devam edebilirler. Fakat 1. sınıfa devam edecek öğrenciler
programdaki İngilizce dersleri alabilmek için öncelikle hazırlık sınıfından başarılı veya muaf olmak
gerekir.



Türkçe programda isteğe bağlı hazırlık sınıfı okumak için ne yapmalıyım?
Kayıt esnasında “İsteğe Bağlı Hazırlık” başvurusu yapmanız gerekmektedir.



Hangi programlarda uzaktan öğretim mevcuttur?
Turist Rehberliği ve Çocuk Gelişimi programlarında uzaktan öğretim mevcuttur.



Uzaktan Öğretim dersleri nasıl yapılmaktadır?
Yüksekokulumuz, uzaktan öğretim derslerini yürütmek amacıyla asenkron dersler için Advancity
Akademik Öğrenme Sistemi’ni (ALMS) ve senkron dersler içinse Perculus Sanal Sınıf Platformunu
kullanmaktadır.
Öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımızın tek bir web adresi ile ulaşılabildiği ALMS ve Perculus,
internet erişimi olması koşuluyla sanal sınıf ve asenkron ders malzemelerine zaman ve mekân ayrımı
gözetmeksizin erişimi sağlayan bir platformdur.



Uzaktan Öğretim derslere katılım nasıl olmaktadır?
uzaktanogretim.kapadokya.edu.tr adresinden kullanıcı adı yerine öğrenci numaranızı şifre yerinde de
TC numaranız ile giriş yaparak dersleri takip etmeniz gerekmektedir.



Uzaktan Öğretimde dersler hangi günlerde ve hangi saat aralıklarında yapılmaktadır?
Dersler pazar hariç haftanın 6 günü 20.00-23.00 saatleri arasında yapılabilmektedir.



Uzaktan Öğretimde ara ve dönem sonu sınavları nasıl yapılmaktadır?
Vizeler online olarak sistem üzerinden yapılır. Vizeler ödev, proje ya da kısa sınavlar şeklinde olur.
Finaller ise yüksekokulumuz yerleşkelerinde (İstanbul ve Nevşehir Yerleşkeleri) gözetimli olarak
yapılmaktadır.



Diplomada “uzaktan öğretim” ibaresi bulanacak mı?
Evet, diplomada “Uzaktan Öğretim” ibaresi yer alacaktır.



Uzaktan öğretimden örgün öğretime geçiş yapabilir miyim?
Yarı dönemde merkezi yatay geçiş ile ya da ortalama ile geçiş yapabilirsiniz.



Okulunuzda hangi dersler açık öğretim yoluyla verilmektedir?
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II, Temel Bilgi Teknolojileri I-II dersleri açık öğretim
yoluyla verilmektedir.



Açık öğretim derslerini nasıl ve nereden takip edebilirim?
acikogretim.kapadokya.edu.tr adresinde kayıtlı ders videoları, sunumlar ve kaynak ders kitapları yer
almaktadır. Dersleri istediğiniz zaman sisteme giriş yaparak takip edebilirsiniz.



Açık öğretim sınavları nasıl yapılmaktadır?
Derslerin ara sınavları acikogretim.kapadokya.edu.tr adresinden online olarak yapılmaktadır. Dönem
sonu sınavları ise yerleşkelerimizde gözetimli olarak yapılmaktadır. Sınav takvimi her eğitim yılında
akademik takvimde duyurulmaktadır.



Hangi şekillerde yatay geçiş yapabilirim?
http://kapadokya.edu.tr/yatay-gecis adresinden yatay geçiş ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.



Yurt dışında staj imkânı var mıdır?
Erasmus programı kapsamında okulumuzdan her yıl sınırlı sayıda öğrenci yurt dışında staj
yapabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için; http://kapadokya.edu.tr/hakkimizda/erasmus



Daha önce başka bir Yükseköğretim Kurumundan Almış Olduğum Dersleri transfer edebilir miyim?
Her akademik yılın/dönemin başında Eşdeğerlilik-Transfer ve Muafiyet başvurusu yapılır. Başvurular
komisyon tarafından incelenir; ders içerikleri, ders kredisi gibi bilgilerin uygunluğu halinde derslerin
eşdeğerliliği kabul edilir. Eşdeğerliliği kabul edilen derslerden muaf olursunuz veya dersin notu transfer
edilir.



Ders kayıtları, dönem içi tatil, vb. tarihleri nereden öğrenebilirim?
http://kapadokya.edu.tr/akademik/akademik-takvim adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.



Ders programını nereden öğrenebilirim?
Ders programlarını yüksekokulumuzun internet sitesi ve ilan panolarından öğrenebilirsiniz.



Üniversitenizde kaç tane öğrenci topluluğu vardır?
17 öğrenci topluluğu bulunmaktadır.
Doğa
MaydonozZz
Hezarfen Havacılık
Binicilik
Dans
Dağcılık ve Bisiklet

Tiyatro
Müzik
Speaking Clup
Sosyal Sorumluluk
Sosyal Destek ve Dayanışma
Çevre
Mutfak Dostları
Sinema ve Fotoğrafçılık
Yeşim Kişisel Gelişim ve Sağlıklı Yaşam
Türk Dünyası Kültür Topluluğu

