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Aynı
başarı,
bambaşka
bir
sınav
hazırlığı!

16

REHBERLİK SİSTEMİ
VERİ TEMELLİ

Kavram Kurs Merkezlerinin
kişiye özgü gelişimsel ve kariyer odaklı
rehberlik anlayışıyla öğrenciler
sınavlara sınav kaygısı yaşamadan
hazırlanırlar.

Her öğrencinin “Danışman Öğretmeni”
sınavlara hazırlık sürecinde öğrencinin en yakın
yol arkadaşıdır. Danışman öğretmen,
öğrenciyi sürekli takip eder,
akademik başarı için rehberlik eder.

Aynı
başarı,
bambaşka
bir
sınav
hazırlığı!
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Her gününden ayrı bir ders çıkardığımız
47 yıldan ve sayısı 800.000’i aşan
mezunumuzdan biliyoruz ki kaliteli eğitim,
köklü bir deneyimle mümkündür.
Ve biz bilimde çağdaş, fikirde özgür kalan
nesiller için önce her çağı doğru okuduk. 

Kuruluşumuzun ilk gününden itibaren,
her öğrencinin iyi bir eğitimi hak ettiğine inandık.
Tarafsızlığı ilke edinen ve bizimle aynı eğitim
tutkusunu paylaşan öğretmenlerimizle,
hedeflerine ulaşmak isteyen on binlerce
öğrencinin pusulası olduk.
Yetmedi, Kavram yayınlarıyla ülkemizin
dört bir yanındaki öğrencilerin başarı
hikâyesinde yer aldık.
 
Kendisine özgü değerleri ile bilinçli,
toplumsal konulara duyarlı ve sınav başarısı
yüksek bireylerin buluşma noktası
olan eğitim markamız, “Aynı başarı,
bambaşka bir Kavram!” diyerek
bugünün çocuklarının dilinden anlayan
bir perspektif ile eğitime yön vermeye
devam ediyor.
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1974'  TEN BU YANA K AVRAM EĞİTİM KURUML ARI
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GÜVEN TUTKU DİSİPLİN İNOVASYON BİLİMSELLİK ERDEM

DEĞERLERİ
BASARI

Bizim için başarı, herkesin ortak değerlerde
buluşmasıyla mümkün.

K AVRAM EĞİTİM SİSTEMİ
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GÜVEN

Kavram Ailesinde olmak; 
görüşlerini özgürce
ifade edebilmek, hata
yapmaktan korkmamak,
sorumluluk almayı bilmek
ve bilimin güvenilirliğiyle
ilerlemek demektir

TUTKU

Kavram çatısı altında
yer almak, mesleklerden
önce tutku alanları ile
tanışmaktır.

DİSİPLİN

Kavram ile tanışmak,
sorumluluklarını
hayat boyunca başarıyla
sonuçlandırmayı ilke
edinmektir. 

İNOVASYON

Kavramda olmak; 
her duruma farklı
pencerelerden
bakabilecek yaratıcılığa,
hayali için yeni yollar
keşfedecek cesarete ve
girişimci bir ruha
sahip olmaktır.

BİLİMSELLİK

Kavram öğrencisi olmak,
karşılaştığı her duruma
bilimsel tutumla
ve davranışla
yaklaşmak demektir.

ERDEM

Eğitim yolculuğuna
Kavram ile çıkmak;
arkadaşlarına,
topluma ve yeryüzüne
saygılı bir insan olarak
büyümektir.

Sınavlara Hazırlığın Başarı Anahtarı
Kavram Kurs Merkezlerinde



Kavram Kurs Merkezlerinin Farkı
Kavram, güçlü iletişim ve akademik iş birliği ile

her öğrencisini başarıya taşır. 

VERİ TEMELLİ
REHBERLİK ANLAYIŞI

AKADEMİK
PERFORMANS TAKİBİ

NİTELİKLİ ÖLÇME
DEĞERLENDİRME

GÜNCEL
YAYIN PAKETİ

DİJİTAL DESTEKLİ
EĞİTİM PROGRAMI

1 2 3 4 5
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K AVRAM KURS MERKEZİ  EĞİTİM SİSTEMİ
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SINAV KAZANDIRAN
EĞİTİM ANLAYIŞI 

VERİ TEMELLİ
REHBERLİK ANLAYIŞI
Kavram Eğitim Kurumları
ve Kurs Merkezlerinde,
kişiye özgü gelişimsel
ve kariyer odaklı
rehberlik yaklaşımı ile
sınavlara sınav kaygısı
yaşamadan hazırlanılır.

AKADEMİK
PERFORMANS TAKİBİ
Ayrıntılı konu ve
kazanım analizleriyle
öğrencilerin en küçük
öğrenme parçası
ile ilgili akademik
performansları tespit
edilir ve kazanım eksiği
tamamlama
programıyla giderilir.

NİTELİKLİ ÖLÇME
DEĞERLENDİRME
Her öğrenciye özel sınav
sonuç karnesi ile, konu
kazanım performansı
ayrıntılı bir şekilde
raporlanır. Öğrencimiz
akademik gelişimini
gözlemleyerek öğrenme
sürecini bilinçli bir
şekilde sürdürür.

GÜNCEL
YAYIN PAKETİ
Konu Anlatım Kitapları

Soru Bankaları

Deneme Sınavları

Yaprak Testler

Akıllı Defterler

DİJİTAL DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMI
Akademik derslerin konu anlatımları görsel, animasyon ve
videolarla desteklenerek görsel ve işitsel öğrenme kolaylaşır.
Örnek soru çözümlerinin bulunduğu akıllı tahtalarımızla öğrencinin
derse aktif katılımı sağlanır. Öğrencilerin kullandığı dijital öğrenme
otomasyon sistemiyle de akademik ders durumlarının takibi yapılır.



06

EĞİTİM KADROSU
ALANINDA UZMAN

ALANINDA UZMAN EĞİTİM KADROSU

Kavram Kurs Merkezlerinde öğretmenler mesleklerinin gerektirdiği bilgi, deneyim ve heyecana sahiptir.
Dersler, deneyimli ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde, her öğrenciye bire bir ilgi gösterilerek verilmektedir.
Öğrencinin performansı doğrultusunda özel yönlendirmelerle başarıya ulaşması sağlanır.

Kavram Kurs Merkezlerinde öğrencilerin başarıları kadar öğretmenlerin mesleki gelişimi de büyük önem taşır.
Öğretmenler hizmet içi eğitim toplantılarıyla sık sık uzmanlarla ve alanında başarılı eğitimciler ile
bir araya gelerek mesleki gelişimlerini sürdürürler. 
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EĞİTİM KADROSU
ALANINDA UZMAN

DERS İÇERİKLERİ

Kavram Kurs Merkezlerinde dersler her sınıf düzeyinin belirlenmiş akademik hedefleri doğrultusunda işlenir.
8, 12 ve mezun gruplarında akademik program sınavlara hazırlık ağırlıklıdır.
Ara sınıflarda ise dersler, okul derslerini takviye ve sınava hazırlık için iyi bir temel oluşturma amaçlıdır.
Konu anlatımları örnek sorularla, etkinliklerle ve yaprak testlerle desteklenerek yapılır.
Öğrenme süreçleri, öğrencilerin konuları iyi kavraması için küçük adımlarla öğrenme ilkesine
uygun planlanır.
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CÖZÜM SAATLERİ
ETÜT VE OFİS SORU
Kavram Kurs Merkezlerinde
öğrenciler “Konu kaçırdım,
sorularımı soramadım,
bu konuyu pekiştiremedim.”
gibi sorunlar yaşamazlar.

Öğrenciler, genel etütlerde,
okul derslerine destek çalışmalarında,
randevulu etütlerde, ofis soru
çözüm saatlerinde anlayamadığı
konuları tekrar çalışır, pekiştiremediği
dersleri tekrar eder, çözemediği
soruları sorar.
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CÖZÜM SAATLERİ
ETÜT VE OFİS SORU

GENEL
ETÜTLER
Haftalık akademik
programda yer alan
konularla ilgili
her hafta
etüt programı
düzenlenir.

OKUL
DERSLERİNE
DESTEK
ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimiz
yazılı sınavlarından
iki hafta önce yazılı
konularıyla birlikte
rehber öğretmenlerine
başvurarak, organize
edilen yazılıya hazırlık
çalışmalarına
katılabilirler.

RANDEVULU
ETÜTLER
Randevulu etütlerde
öğrencilerimiz
kendilerini yetersiz
hissettikleri konuları
kurs yöneticilerine
iletir. Öğrencilerden
gelen talepler
doğrultusunda
etütlerin yer ve
saati belirlenerek
öğrencilere
duyurulur.

SORU ÇÖZÜM
OFİSLERİ
Haftalık olarak
kurs kütüphanesinde
ve etüt sınıflarında
yapılan soru çözüm
ofisleri ile
öğrencilerimiz
çözemedikleri soruları
öğretmenlerine
sorarak soru çözme
pratiğini geliştirir,
bilgi eksiklerini
kapatır.



Ayrıntılı konu ve kazanım
analizleriyle öğrencilerin en küçük
öğrenme parçası ile ilgili akademik
performansları tespit edilir ve
kazanım eksiği tamamlama
programıyla giderilir.
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PERFORMANS TAKİBİ
ANALİZLERLE  AKADEMİK

PUAN SIRALAMA
RAPORU

MADDE ANALİZİ
RAPORU

SINAV
SONUÇ RAPORU

KONU KAZANIM 
RAPORU

SINAV
BAŞARI RAPORU
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PERFORMANS TAKİBİ
ANALİZLERLE  AKADEMİK

TAMAMLAMA
PROGRAMI

SINAV
ORTALAMA PUAN

RAPORU

SINAV
PUAN ARALIĞI

RAPORU

SINAV
DETAY RAPORU

SINAV
KARŞILAŞTIRMA

RAPORU
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45 yıllık yayın deneyimini güncel içerik ve sorularla buluşturan
Kavram Yayınlarıyla sınav hazırlığında ve sınav başarısında

öğrencilerimize destek oluyoruz.

Kavram Yayınları, yıl boyunca kullanılacak özgün ve zengin içeriklere sahip
konu anlatımlı yayınlar, soru bankaları, konu kavrama testleri ve
deneme sınavları ile öğrencilerini sınavlarda başarıya hazırlar,

okuldaki akademik performanslarını artırır.

KONU ANLATIM
KİTAPLARI VE AKILLI
DEFTERLER
Kavram Yayınları
öğrencilerin öğrenme
süreçlerini kolaylaştırmak
için bir yıl boyunca
işlenecek konuları
konu anlatım föylerine
bölerek öğrencilerine
sunar. Okul derslerine
yardımcı ve LGS, YKS
(TYT/AYT)’ye yönelik
hazırlanmış konu anlatım
föyleri konuların temel ilke
ve kavramlarını örnek
çözümlü sorularla öğretir.

SORU BANKALARI VE
DENEME SINAVLARI
Her bir konu için oldukça
bol sayıda testten oluşan
soru bankaları, öğrencilerin
öğrendikleri konuları tekrar
etmelerini, farklı soru türleri
ile öğrendiklerini test ederek
pratik kazanmalarını ve
konuyu iyice kavramlarını
sağlar. Soru bankalarındaki
testler ve sorular kolaydan
zora, basitten karmaşığa
şeklinde sıralanmıştır.
Öğrenciler, soru bankalarındaki
soruların tamamının çözüm
videolarına akıllı telefon
uygulamasından ulaşabilir.

TESTLER
Kavram Yayınları yaprak
testleri ile öğrenciler anlık
öğrenme heyecanını
kaybetmeden işlenen
konularla ilgili akademik
performansları hakkında
bilgi sahibi olurlar.
Yaprak testler bazen
sınıfta işlenen konuları
test etmek, bazen ödev
olarak bazen de çok
önceden işlenen konuları
tekrar etmek için kullanılır.

GÜNCEL YAYIN PAKETLERİYLE YÜKSEK BAŞARI
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Güncel Yayın Paketleriyle
Yüksek Akademik Performans

KONU ANLATIM
FÖYLERİ

SORU BANKALARI

DENEME SINAVLARI

YAPRAK TESTLER

AKILLI SINAV
UYGULAMASI

AKILLI DEFTERLER



Her öğrenciye
özel sınav sonuç karnesi ile
konu kazanım performansı
ayrıntılı bir şekilde raporlanır.
Öğrencimiz akademik gelişimini
gözlemleyerek öğrenme sürecini
bilinçli bir şekilde sürdürür.
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ÖLCME VE DEĞERLENDİRME
NİTELİKLİ
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ÖLCME VE DEĞERLENDİRME
Deneme sınavları

Tüm Kavram Kurs Merkezlerinde
aynı gün ve aynı saatte uygulanır.

Sınavlar, birlikte değerlendirilir
ve sonuçları ilan edilir.

Her sınavdan sonra öğrenciye
konu ve kazanım başarısını gösteren

ayrıntılı deneme sınavı sonuç
karnesi verilir.

SINAV SONUÇ KARNESİNDE ÖĞRENCİNİN;
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.

DENEME SINAVLARI

Kavram Kurs Merkezlerinde
kullanılan soru bankalarının

video çözümlerine öğrenciler
akıllı telefon uygulaması ile ulaşır. 

Öğrencilerimiz isterlerse
soru bankalarındaki

soruların çözümü için akıllı telefon
uygulamasındaki

optik formu kullanır, böylece
o testi çözen öğrenciler arasındaki

akademik performansını
değerlendirebilir.

VİDEO ÇÖZÜMLÜ SORU BANKALARI

Öğrencilerimiz
öğretmenlerinin denetiminde

dijital platformda
yer alan yayınlardan belirlenen

konu/kazanım ile
akıllı sınava girerek akademik

performansını değerlendirebilir.
Bu uygulamadan öğrencilerimiz

danışman öğretmen ve
ders öğretmeni aracılığı ile

yararlanabilir. 

AKILLI SINAVLAR
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REHBERLİK SİSTEMİ
VERİ TEMELLİ

ORTAK HAZIRLIK
Konu Anlatım Föyleri

Video Çözümlü

Soru Bankaları

Yaprak Testler

Haftalık Ders Dağılımı

AKADEMİK TAKVİM
Ortak Sınav Takvimi

Türkiye Geneli Değerlendirme

Akademik Gelişim Kampları

VERİ TEMELLİ REHBERLİK
Kişiye Özgü Akademik

Destek Programı

Kariyer Odaklı Rehberlik Anlayışı

Yurt içi ve Yurt Dışı
Eğitim Danışmanlığı

Tercih Danışmanlığı

DANIŞMAN ÖĞRETMENLİK
Bireysel Akademik Takip Sistemi

Nitelikli ve Yönlendirici Geribildirim

Sosyal Aktivite Programları

Düzenli Veli Bilgilendirme Görüşmeleri

Kavram
Kurs merkezleri ile;
veli, öğrenci, okul ve
öğrenci arasında
başarı köprüsü
oluşturur.

17

REHBERLİK SİSTEMİ
VERİ TEMELLİ

ORTAK HAZIRLIK
Konu Anlatım Föyleri

Video Çözümlü

Soru Bankaları

Yaprak Testler

Haftalık Ders Dağılımı

AKADEMİK TAKVİM
Ortak Sınav Takvimi

Türkiye Geneli Değerlendirme

Akademik Gelişim Kampları

VERİ TEMELLİ REHBERLİK
Kişiye Özgü Akademik

Destek Programı

Kariyer Odaklı Rehberlik Anlayışı

Yurt içi ve Yurt Dışı
Eğitim Danışmanlığı

Tercih Danışmanlığı

DANIŞMAN ÖĞRETMENLİK
Bireysel Akademik Takip Sistemi

Nitelikli ve Yönlendirici Geribildirim

Sosyal Aktivite Programları

Düzenli Veli Bilgilendirme Görüşmeleri

Kavram
Kurs merkezleri ile;
veli, öğrenci, okul ve
öğrenci arasında
başarı köprüsü
oluşturur.



Genel Merkez: Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı Gardenya Plaza 3
Kat: 10 Ataşehir/ İSTANBUL T: 0216 709 33 66

 kavram_kursmerkezi       kavram_koleji     kavramkursmerkezleri

kavramkurs.com

Aynı başarı, bambaşka bir Kavram!


