








DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ
Diş protez teknikerleri, diş hekimlerine yardımcı, diş ve çene protezlerinin üretimini
yapan sağlık elemanlarıdır. Program mezunları, özel sektörde diş protez laboratuvarla-
rında çalışmakta, kamuda “tekniker” unvanı ile atanmakta ve kendi laboratuvarlarını aça-
bilmektedirler. Kapadokya MYO Diş Protez Teknolojisi öğrencileri, yüksekokulun tam
donanımlı uygulama laboratuvarında, uzman diş hekimi ve teknikerlerin eğitiminde
malzemeleri tanır, el becerilerini mükemmelleştirir ve sektöre “hazır” olarak mezun olur.

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ
Elektronörofizyoloji teknikeri, merkezi sinir sistemi bozukluklarıyla seyreden hastalıkların
teşhisinde, uzman hekime yardım eden, hekimin gözetiminde çalışan sağlık elemanıdır.
Elektronörofizyoloji teknikerleri, EEG (Elektroensefalografi), EMG (Elektromiyografi) ve
PSG (Polisomnografi) cihazlarını kullanırlar; hastane ve polikliniklerinin elektroensefa-
lografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde görev yaparlar. Kapadokya MYO
Elektronörofizyoloji Programı, dikkatli, sabırlı, sorumluluk sahibi, iletişimi kuvvetli ve
teknolojiye yatkın öğrenciler için uygundur.

ANESTEZİ
Anestezi teknikerleri, uzman doktora yardımcı olarak anestezi işleminin güvenli bir
şekilde başlatılması, sonlandırılması ve ameliyat boyunca hastanın hayati bulgularının
izlenmesinden sorumlu sağlık elemanlarıdır. Ameliyathane ortamında görev yapan
teknikerler, anestezi ekipmanlarına hakim, dikkatli, güçlü ve sabırlı olmalıdır. Kapadokya
MYO Anestezi Programı, teorik ve uygulamalı eğitim programı ile sektörde aranan nite-
liklere sahip, tam donanımlı anestezi teknikerleri yetiştirir.

FİZYOTERAPİ
Fizyoterapi teknikeri, uzman
gözetiminde, fizik tedavi ve
egzersiz uygulamaları yaptıran
sağlık elemanlarıdır. Fizyote-
rapi önlisans mezunları, has-
tanelerde; rehabilitasyon, özel
eğitim, spor/sağlık merkezle-
rinde; özel sağlık kurumların-
da; profesyonel ve amatör spor
kulüplerinde, huzur evlerinde ve
termal tesislerde görev yaparlar.
Kapadokya MYO, uygulamalı
eğitimi ile tam donanımlı tekni-
kerler yetiştirmektedir.

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME
TEKNİKLERİ
Tıbbi görüntüleme teknikeri,
tıbbi görüntüleme sistemlerine
ait cihazları amacına uygun ve
doğru kullanan sağlık elema-
nıdır. Tıbbi görüntüleme tekni-
kerleri radyografi, bilgisayarlı 
tomografi ve kemik mineral
dansitometresi çekimleri
ile manyetik rezonans (MR)
görüntülemesi yapabilir.
Kapadokya MYO, birden çok
alanda görev alabilen yüksek
nitelikli teknikerler yetiştirir.

ODYOMETRİ
Odyometrist, kişilerin işitme
bozukluğunun derecesini, ilgili
ekipmanı kullanarak ve çeşitli
testler yardımı ile saptayan,
işitme cihazı ihtiyacını belir-
leyen ve uygulayan, gerekli
durumlarda konuşma tedavisi
veren sağlık teknikeridir.
Kapadokya MYO Odyometri
Programı mezunları, işitme
sektöründe üretimden satış
ve pazarlamaya, ölçümden
eğitime pek çok alanda çalış-
ma imkânına sahiptir.
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Kapadokya Meslek Yüksekokulu, sektör analizleri doğrultusunda meslek
sertifikalarıyla desteklenen, uygulamayla perçinlenen ve sürekli güncellenen
eğitim programlarıyla öğrencilerine nitelikli bir meslek edinme fırsatı sunar.
















