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KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU 
GİRİŞ 
 
Yüksekokulumuz Hakkında Genel Bilgi 
 
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. 
 
“Kapadokya Ekonomik Bölge Kalkınma Planı” hedefleri doğrultusunda, İç Anadolu’da çok ciddi boyutlara varan 
dış göçü önlemek, gençlerin kendi ayakları üzerinde durabilecekleri becerilerle donatılmalarını sağlamak üzere 
“imece usulü” ile kurulmuş olan okulumuz, fevkalâde özgün bir vakıf yüksekokul modeli olarak ülkemizde tektir. 
 
Akademik bilgileri iş dünyasının ihtiyaçları ile harmanlayarak öğrencilerini çalışma ortamlarına hazır şekilde 
mezun etmeyi hedefleyen okulumuzun kurucuları ve yönetim ekibi arasında Alev Alatlı ve İlber Ortaylı gibi 
akademisyenlerin yanında Ömer Faruk Berksan ve Semih Orcan gibi iş adamları da yer almaktadır.   
 
Uygulamalı eğitim ve sektör işbirlikleriyle meslek eğitim alanında pek çok ilklere ve başarılara imza atmış 
Türkiye’nin en özgün mesleki eğitim okuludur. Eğitim – sektör analizleri doğrultusunda yabancı dil ve meslek 
sertifikaları destekli sürekli güncellenen eğitim programlarıyla öğrencilerine nitelikli bir meslek edinme fırsatı 
sunar. Eğitim verdiği alanlarda usta-çırak ilişkisini, öğrenci-sektör buluşmasını ön planda tutar. Ezbere dayalı 
yöntemlerde uzak durur, uygulamayla perçinlenen kalıcı bilgiye inanır. 
 
Kurulduğu yıl 5 program ve 68 öğrenci ile eğitime başlamış olan Yüksekokulumuz, halen, 18 farklı programı, 65 
öğretim görevlisi ile 800’ün üstünde öğrenciye eğitim vermektedir.   

 
Okulunuz nerede? 
Kapadokya Meslek Yüksekokulu, Kapadokya (Nevşehir-Ürgüp) ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı olmak 
üzere iki yerleşkede havacılık eğitimi verir. Türkiye’de bir havalimanı içerisinde yerleşkesi olan tek okuldur.  
 
Okulunuzun genel olarak ne tür özellikleri var? 

 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, tam donanımlı bir kantin… 

 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… 

 Akademik başarı sağlayan öğrencilere 4 yıllık lisans eğitimine dikey geçiş imkânı… 
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 İngilizce zorunlu yabancı dil eğitiminin yanı sıra Rusça ve Fransızca tercihleriyle ikinci dil öğrenme 
imkânı… 

 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…  

YGS’ye girmeden okulunuza kayıt olabilir miyim? 
Hayır. Ancak meslek lisesi çıkışlıysanız ve YGS’ye başvurup sınavsız geçiş istemişseniz okulumuzu 
kazanabilirsiniz. Meslek lisesi çıkışlılar önce kendi bölgelerine sonra da diğer bölgelere yerleştirilirler; yani 
Nevşehir’e veya İstanbul’a bağlı bir meslek lisesinden mezunsanız bu açıdan avantajlı olursunuz. 
 
Okulunuzdaki programlar nelerdir? Programlarınız hangi puan türleriyle öğrenci almaktadır? 
Kapadokya MYO YGS 1,2, 3, 4, 5 ve 6 puanlarıyla öğrenci almaktadır.  
 

Nevşehir Programları (3A Tablosu) Puan Türü 

Ağız ve Diş Sağlığı YGS-2 

Ameliyathane Hizmetleri YGS-2 

Anestezi (Yeni) YGS-2 

Aşçılık YGS-4 

Çocuk Gelişimi YGS-4 

Diyaliz YGS-2 

Elektronörofizyoloji (Yeni) YGS-1 

Fizyoterapi YGS-2 

İlk ve Acil Yardım (Yeni) YGS-2 

Mimari Restorasyon YGS-5 

Odyometri (Yeni) YGS-1 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği YGS-6 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) YGS-6 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri YGS-5 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 

Turist Rehberliği (Yeni) YGS-3 

Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Yeni) YGS-3 

Uçak Teknolojisi (İngilizce)  YGS-1 

Nevşehir Programları (3B Tablosu) Puan Türü 

Atçılık ve Antrenörlüğü YGS-6 

Optisyenlik (Yeni) YGS-1 

İstanbul Programları (3A Tablosu) Puan Türü 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) YGS-6 

Uçak Teknolojisi (İngilizce) YGS-1 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Yeni) YGS-5 
 

* Nevşehir programlarımız Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Mustafapaşa Yerleşkesinde, İstanbul programlarımız 
ise Sabiha Gökçen Havalimanı kompleksi içerisinde İstanbul Sabiha Gökçen Yerleşkesinde eğitim verecektir. 
Nevşehir programları sınavsız geçişte Nevşehir Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesinden, İstanbul programları 
ise İstanbul Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesinden öncelikli öğrenci alacaktır. 
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Okulunuz ücretli mi? Burs alabilir miyim? Konaklama imkânları nelerdir? 

EĞİTİM ÜCRETİ 

2014 – 2015 akademik yılında Nevşehir programları için eğitim ücreti bir yıl için Aşçılık, Atçılık ve Antrenörlüğü, 
Çocuk Gelişimi, Mimari Restorasyon, Odyometri, Optisyenlik, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Hava 
Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce), Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Turist Rehberliği (Örgün Öğretim) 
programlarında KDV hariç 8.500 TL; Uçak Teknolojisi (İngilizce) programında KDV hariç 9.500 TL; Ağız ve Diş 
Sağlığı, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Diyaliz, Elektronörofizyoloji, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi 
Görüntüleme Teknikleri programlarında KDV hariç 10.500 TL’dir. Turist Rehberliği (Uzaktan Eğitim) programında 
eğitim ücreti bir yıl için KDV hariç 3.750 TL’dir.   
 
İstanbul Sabiha Gökçen Yerleşkesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programının eğitim ücreti bir yıl için KDV hariç 
8.500 TL; Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) programında KDV hariç 9.500 TL; Uçak Teknolojisi 
(İngilizce) programında KDV hariç 10.900 TL'dir.  
 
Hazırlık sınıfında iki dönem eğitim gören öğrenciler için eğitim ücreti KDV hariç 8.500 TL’dir. Seviye ve başarı 
durumuna göre hazırlık sınıfında üç dönem eğitim görmesi gereken öğrencilerin eğitim ücretine KDV hariç 1.000 
TL ilave edilir. Bu ücretlere hazırlık eğitimi sonunda yapılacak “online” bitirme sınavı ve sertifika ücreti dahildir.  
 

ÖDEME ŞEKLİ 

İlk kayıtta ücretin en az ¼’ü peşin olarak ödenir. Ücretin geri kalanı Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan 
aylarında eşit taksitler halinde ödenecek olup, birinci taksit yüksekokulun banka hesabına yatırılır. Diğer 
taksitler kredi kartı aracılığıyla tahsil edilecektir. Ücretin tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda indirim 
uygulanır: Uygulanacak indirim, yukarıda yer alan ödeme planına uygun banka tüketici kredisi faiz oranı 
ortalamaları baz alınarak piyasa koşullarına göre belirlenecektir. Kayıt esnasında yüksekokulun belirlediği banka 
veya bankalar aracılığıyla uzun vadeli ödeme imkânları da sunulmaktadır. Kayıt olan öğrencinin eğitime devam 
etmemesi durumunda yıllık eğitim ücreti eksiksiz olarak tahsil edilir.  

BURSLAR 

Doğum yeri veya ikameti Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illeri olan öğrencilere Nevşehir’de örgün 
eğitim veren programları tercih etmeleri durumunda %15 bölge bursu verilmektedir. Bölge bursu işlemlerinde 
ÖSYM’ye verilen ikamet bilgisi geçerli sayılacaktır. İlk sırada Kapadokya Meslek Yüksekokulunun Nevşehir’de 
örgün eğitim veren burssuz 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. Öğrenci başarılı 
olduğu ve disiplin cezası almadığı sürece bursu devam eder. 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 
 
Okulunuzun burslu programını yazacağım. Bursum hangi şartlarda kesilir? 
Öğrenci aldığı tüm derslerde başarılı olduğu sürece bursu kesilmez. Yüksekokulumuzun Burs ve Sosyal Yardım 
Yönergesine bakınız. 
 
Bursum kesilirse ilk senenin parasını ödemem gerekir mi? 
Öğrenci okulu burslu kazanmışsa ilk yıl burslu olarak okur. Eğer burs koşullarını yerine getiremez ve bursu 
kesilirse ikinci yıl eğitim ücreti ödemek zorundadır, ancak ilk yılın ücretini ödemez. Kardeş, tercih, bölge ve 
şehit-gazi çocukları bursları başarısızlık ve disiplinsizlik nedeni ile kesilmez.  
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Okulunuzun burslu programlarından birini kazanırsam bölge indiriminden de faydalanabilir miyim? 
Aynı anda iki burstan/indirimden faydalanmak mümkün değildir, hak kazandığınız en yüksek burs/indirim 
geçerli olacaktır. 
 
Okulunuzu burslu kazanırsam yurtta da ücretsiz mi kalacağım? 
Burslu öğrencilerin bursu sadece eğitim ücretini kapsar, yurt ücretinin ödenmesi gereklidir. 
 
Çalışma karşılığı burs veriyor musunuz? 
Öğrencilerimize, burs komisyonu tarafından uygun görülürse çalışma bursu verilmektedir. Bu burs karşılığında 
öğrenciden haftalık 6 saati geçmemek kaydıyla ilgili birimlerde görev alması beklenir.  
 
Yurtta kalmak okul ücretine dâhil mi? Değilse ne kadar? 
Okul ücreti (eğitim ücreti) sadece eğitimi kapsar. Yurtlar ayrıca ücretlendirilmektedir. Yurt ücretine konaklama, 
3 öğün yemek, eğer yurt Mustafapaşa dışındaysa okula gidiş geliş servis ücreti ve kablosuz internet bağlantısı 
dâhildir.  
2014-2015 akademik yılında belirlenmiş olan yurt ücreti aşağıdaki gibidir: 
İki dönemlik konaklama bedeli 10 eşit taksitle tahsil edilir. 
Üç dönemlik konaklama bedeli 12 eşit taksitle tahsil edilir. 
Uçak Teknolojisi, Mimari Restorasyon ve Sağlık Programları (Odyometri ve Optisyenlik hariç) üç dönem eğitim 
verecektir. 

 
Yurt odaları kaç kişilik? 
Yurtlarımızda 1, 2 ve 3 kişilik odalar mevcuttur. 
 
Yurt odalarında sağlanan olanaklar nelerdir? 
Yurt odalarının her birinde tuvalet ve banyo bulunmaktadır. Her oda kalorifer sistemiyle ısıtılmakta, her 
öğrenciye ayrı bir dolap verilmekte ve odalara sıcak su bulunmaktadır.  
Yurt binalarında çamaşır ve ütü odaları, etüt odaları mevcuttur.  
Her binada güvenlik ve temizlik personeli mevcuttur. 
 
Okul ve yurt ücreti seneye değişebilir mi? 
Eğitim ve yurt ücretleri her sene Kapadokya MYO Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Olası artışlar en fazla 
enflasyon düzeyinde kalacaktır. 
 
Okulu uzatırsam ücretlendirme nasıl olacak? 
Öğrenci okulu 2 akademik yıl içinde tamamlayamazsa alacağı kredi başına bir ücretlendirme uygulanır. Bugün 
uygulanan kredi başına ücret 140 TL’dir. 
 
Okuldan veya yurttan istediğim zaman ayrılabilir miyim? 
Kayıt sırasında doldurulan sözleşmeler uyarınca 1 yıllık ücret ödendiği takdirde yurttan ve okuldan ayrılmak 
mümkündür. 
 
Kayıt dondurmak mümkün mü? 
Öğrencilerin kaydı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğretim ücretini ödemek şartıyla ve haklı ve geçerli 
nedenlerle, Yönetim Kurulu kararı ile bir defada en az bir dönem, en çok bir yıl dondurulabilir. Kaydı dondurulan 
öğrenci eğitim öğretim faaliyetlerine katılamaz ve sınavlara giremez. Kayıt dondurma isteklerinin dönem 
başında ve ders kayıt süresi bitmeden yapılması gerekir. 
 
 

  
    Oda İki Dönem  Üç Dönem Aylık Taksit Tutarı 

Üç kişilik 7,000.00 TL 8,400.00 TL 700.00 TL 

İki kişilik 8,000.00 TL 9,600.00 TL 800.00 TL 

Tek kişilik 9,000.00 TL 10,800.00 TL 900.00 TL 
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Yurtlarda yer olmazsa bölgede özel yurt var mı? Kiralık ev bulabilir miyim, kaça mal olur? 
Yurtlarda yer olmazsa kredi yurtlar kurumuna bağlı yurtlarda konaklamak mümkün olabilir. Ayrıca Ürgüp’te ve 
Mustafapaşa’da kiralık ev bulmak mümkündür. 
 
Ulaşım nasıl? Servis var mı? Varsa servis ücreti ne kadar? 
Ürgüp’ten ve Nevşehir’den düzenli olarak otobüsle ulaşım mevcuttur. Ürgüp yurtlarında kalan öğrenciler 
Ürgüp’ten okula ücretsiz olarak taşınır. Yurtta kalmayan öğrenciler ise servis firmasıyla sözleşme yaparak 
servislerden faydalanabilirler.  
 
Bölge halkının öğrencilere yaklaşımı nasıl? 
Kapadokya bölgesi turistik bir bölge olduğu için kasaba halkı ile öğrenciler arasında herhangi bir olumsuzluk söz 
konusu değildir. Aksine bölge halkı öğrencilere gayet sıcak davranmaktadır. 
 
Programlar arasında yatay geçiş yapılabilir mi? 
Öğrenciler,  merkezi yerleştirme puanıyla kayıt yaptırdıktan hemen sonra yada ilk ve ikinci dönemin sonunda 
okuldaki diğer programlara yatay geçiş için başvurabilirler. Ancak başvuru koşulları yapılan yatay geçişe göre 
farklılık gösterir. 
 
Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişte öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek 
istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dâhil 
olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı 
en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.  
 
İlk ve ikinci dönemin sonunda yapılan yatay geçişte üç temel şart vardır:  

- İstenen programda açık kontenjan olması  
- Öğrencinin ilk dönemdeki tüm derslerinden başarılı olması ve disiplin cezası almamış olması 
- Öğrencinin YGS puanının, geçmek istediği programın o yılki Türkiye genelinde oluşan en düşük YGS 

puanından yüksek olması 
Bu şartları yerine getiren başvurular Yüksekokul Kurulu tarafından değerlendirilir ve uygun görülen öğrenciler 
yatay geçiş yapabilir. 
 
Okulunuzu bitirince DGS ile 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilir miyim? 
Okulumuzdan mezun ve son sınıf öğrencileri DGS sınavına girip (4 yıllık) lisans programlarına geçiş yapabilirler. 
 
Hem okulunuzda okuyup hem de Açık Öğretim Fakültesinde okuyabilir miyim? 
Evet. Açık öğretime devam eden öğrencilerimize sınav takviminin çakışması durumunda kolaylıklar 
sağlanmaktadır.   
 
Mustafapaşa’da sosyal ortam nasıl? 
Mustafapaşa turistik bir yerleşim bölgesidir. Ayrıca son 8 senedir bir meslek yüksekokuluna ev sahipliği 
yaptığından sosyal olanakları çok gelişmiştir. Kafe, restaurant gibi mekânlar mevcuttur ve ayrıca çeşitli kültürel 
etkinliklere (Uluslararası festivaller, konserler vb.) de ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Dünya’nın en önemli 
turizm noktalarından birisi olan Ürgüp ilçesine 5 km mesafededir. 
 
Yemekhanede ne tür yemekler yapılıyor? 
Yemekhanemiz, Aşçılık programının gözetimi altında ve sağlıklı koşullarda hizmet vermekte, öğrencilerin 
ihtiyaçlarına ve taleplerine göre sağlıklı beslenme kuralları çerçevesinde hazırlanan menüler sunmaktadır.  
 
Yurtta kalmayan öğrenciler yemekhanede yemek yiyebilir mi? Ücreti ne kadar? 
Yurtta kalmayan öğrenciler de yemekhaneden faydalanabilmektedir. 2013 – 2014 yılında öğün ücreti 6 TL 
olarak uygulanmıştır. 

 

 
 
 



 
6 

EĞİTİM 
 
YÖK’e bağlı mısınız? 
Kapadokya MYO, ülkemizdeki tüm yükseköğretim kurumları gibi YÖK’e bağlıdır – tüm faaliyetlerini YÖK’ün 
denetiminde gerçekleştirir. 
 
Müfredat nasıl? Neye göre hazırlanmış? 
Okulumuzdaki programların müfredatları, sektörlerin uzmanlarıyla ve akademisyenlerle birlikte, piyasanın 
gereksinimlerine uygun mezunlar verecek biçimde hazırlanmıştır.  
 
Diploma veriyor musunuz? 
YÖK tarafından tanınan bir diploma verilmektedir. 
 
Diploma dışında sertifikalar da veriyor musunuz? 
Her programda, ilgili sektörde öğrencilere gerekli olabilecek bazı eğitimler verilmekte ve başarılı öğrencilere 
sertifikalar verilmektedir.  
  
Hangi programlarda hazırlık sınıfı var, dileyen hazırlık sınıfı okuyabilir mi? 
İstanbul Sabiha Gökçen ve Nevşehir Mustafapaşa yerleşkesinde hizmet veren Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 
ve Uçak Teknolojisi programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunmaktadır. 
 
Dileyen öğrencilerimiz isteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyabilmektedirler. 
 
Bir iş yerinde tam zamanlı çalışıyorum, okulunuzda devam zorunluluğu var mı? 
Okulumuzda devam mecburiyeti vardır. 
 
Zorunlu staj var mı? Kaç gün? Staj yerini kim ayarlıyor? 
Yılda üç dönem eğitim veren Trimester programlarda staj uygulaması bulunmamaktadır. Diğer programlarda 
her öğrenci en az 30 iş günü staj yapmak zorundadır. Staj yerlerini, okulun kriterlerine uygun olması kaydıyla 
öğrenci kendisi de ayarlayabilir, bu konuda okuldan yardım da isteyebilir. 
 
Yurt dışında staj imkânı var mı? 
Erasmus programı kapsamında okulumuzdan her yıl sınırlı sayıda öğrenci yurt dışında staj yapabilmektedir. Bu 
kapsamdaki stajlarda yol ücretinin %75’i karşılanmakta ve öğrenciye yurt dışında geçirdiği dönem için belirli 
miktarda hibe verilmektedir. 
 
Not sistemi nedir? Bütünleme var mı? 
Okulumuzda sınıf geçme değil ders geçme sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemde öğrenciler kredili sistemde 
eğitim görürler. Derslere ait sınav sistemleri her akademik yılın başında ilan edilir. 
  
Yaz okulu var mı? 
Evet. Yaz okulunda bir dersin açılması için yeter sayıda öğrencinin başvurusu gerekmektedir. 2013 – 2014 
akademik yılında yaz okulu ücretleri kredi başına 140 TL olarak uygulanmıştır.  
 
Yabancı Dil Eğitimi veriyor musunuz? 
Yüksekokulumuzda özel olarak geliştirilmiş mesleki – teknik İngilizce programları yürütülmektedir. Eğitimlerde 
kalitesi uluslararası çapta kabul görmüş interaktif yayınlar kullanılmaktadır. Tüm öğrenci ve mezunların İngilizce 
seviyeleri dünyanın en saygın sınavlarıyla ölçülmektedir. 
Yüksekokulumuz Oxford İngilizce Testi (OTE), Pearson Versant İngilizce Testi, Pearson İngilizce Testi (PTE) ve 
çocuklar için Pearson İngilizce Testinin (PTE Young Learners) yetkili sınav merkezidir. 
 
Mesleki İngilizce eğitimi veriyor musunuz? 
Evet. Okulumuzda programların ihtiyaçlarına göre birinci ve ikinci yılda haftada 4-12 saat arasında değişen genel 
İngilizce dersleri verilmektedir. İkinci yılda genel İngilizce derslerine ek olarak programların ihtiyaçlarına göre 3-
4 saat arasında değişen mesleki İngilizce dersleri verilmektedir. Öğrencilerin ve piyasanın taleplerine göre 
programlara mesleki İngilizce dersi koyulabilmekte ya da var olan saatler artırılabilmektedir. 
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İkinci bir yabancı dil eğitimi var mı? 
Okulumuzda İngilizcenin yanı sıra seçmeli Rusça, Fransızca ve İspanyolca dersleri de mevcuttur. 
 

PROGRAMLAR 
 
Okulunuzdaki programları bitirenler ne iş yaparlar? İş garantisi veriyor musunuz? 
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.  

İstihdam garantisi şartlarını protokole bağladığımız programlar: 

- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Hosteslik) programında THY tarafından gerçekleştirilen sınavlarda 
başarılı olan 100 öğrenci istihdam edilmektedir. 

- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı öğrencilerine, birinci sınıfın yaz döneminde HAVAŞ 
istasyonlarında staj imkânı sağlanıyor. Staj sonrasından akademik yıl başına kadar ve ikinci sınıftan 
sonra sezonluk statüde memur sıfatı ile istihdam imkânı sunuluyor. Kurum tarafından Genel Yetenek 
ve İngilizce sınavından başarılı olan tüm öğrencilere sezonluk memur statüsünde istihdam imkânı 
veriliyor. 

- Diyaliz programı Kapadokya Meslek Yüksekokulu ve Fresenius Medikal Hizmetler AŞ iş birliği ile 
yürütülmektedir.  Bu programların uygulama eğitimleri Kapadokya MYO uygulama alanları, Fresenius 
Medikal Hizmetler AŞ’nin yurt çapında işletmekte olduğu merkezler ve/veya bu kapsamda anlaşma 
yapılacak diğer sağlık kurum ve işletmelerinde verilebilir. Fresenius Medikal Hizmetler AŞ, işbirliği 
kapsamında programı başarıyla bitiren 10 (on) öğrenciyi mezuniyetlerini takip eden yıl içerisinde 
istihdam etmeyi taahhüt etmiştir. Fresenius Medical Hizmetler A.Ş.’den burs almayı kabul eden ve 
burslu okuyan tüm diyaliz programı öğrencileri mezun olduklarında Fresenius Medical Hizmetler A.Ş. 
bünyesinde çalışacaklardır.  

 

Programlarınızı hangi kurumlar destekliyor? 
  

  

Aşçılık 
: Electrolux, Neptün Turizm Ticaret A.Ş., Clup Bella Sun, Side 
Bella Luna, Clup Resort Atlantis, Club Green Fugla, Ranin Tur. 
Ltd. Şti. Muti by Prokopia 

Ağız ve Diş Sağlığı, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri : Nevşehir Devlet Hastanesi 

Ameliyathane Hizmetleri, Fizyoterapi  : Özel Versa Hastanesi, Nevşehir Devlet Hastanesi 

Atçılık ve Antrenörlüğü  : TJK, Türkiye Binicilik Federasyonu, Kirkit Turizm 

Çocuk Gelişimi  : Sihirli Bahçe Montessori Okulu 

Diyaliz : Fresenius Medikal Hizmetler A.Ş., Nevşehir Devlet Hastanesi 

Mimari Restorasyon 
: Nevşehir Bölge Koruma Kurulu, Argos Yapı, MİMSAN Ltd. Şti., 
Berk Eski Eser Res. Kon. Danışmanlık, Kaya Kapı Turizm A.Ş., 
Açıkgöz Restorasyon Şirketi, TEKARAL İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe/İngilizce) : Havaş, Çelebi, TGS 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri : THY A.O., Onur Air, Freebird 

Uçak Teknolojisi (İngilizce) : THY Teknik A.Ş., myTECHNIC, 2. HİBM 

 
İstanbul Programları (Sabiha Gökçen Yerleşkesi) 
Öncelikli olarak İstanbul METEB’den öğrenci alabileceğimiz programlar: 

 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 

 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) 

 Uçak Teknolojisi (İngilizce) 
 
Not: Destekleyen kurumlar yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. 
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Kabin Hizmetleri Programına yerleşebilmek için gerekli şartlar nelerdir? 
Bkz. 753 no’lu açıklama… 
Yüksekokulumuz, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 
Kabin Memurluğu Temel Emniyet Eğitimi vermeye yetkilendirilmiştir. Programı tercih edecek öğrenciler tercih 
yapmadan önce istihdamda sektör tarafından aranan uçuşa uygunluk şartlarını değerlendirmelidirler. 
Programın İstanbul Sabiha Gökçen ve Nevşehir Kapadokya yerleşkesinde öğrenim gören öğrencileri mock-up ve 
kabin servis eğitimlerini THY uçuş eğitim merkezi ve/veya anlaşmalı diğer kurum ve kuruluşlarda alacaklardır. 
Kapadokya Meslek Yüksekokulu ile Türk Hava Yolları arasında imzalanan protokol çerçevesinde THY AO, yılda 
aşağıdaki şartları yerine getiren 100 Kapadokya Meslek Yüksekokulu mezunu bayan kabin memurunu istihdam 
etmeyi taahhüt etmiştir. THY AO tarafından verilen istihdam taahhüdünün yerine getirebilmesi için; T.C. uyruklu 
olmak, THY AO ve/veya belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılacak İngilizce sınav ve mülakatların her 
birinden 60 puan almak, Sağlık Bakanlığı onaylı Temel İlkyardım Sertifikasına sahip olmak, THY AO’nun 
öngördüğü ilde ikamet etmeyi kabul etmek, işe giriş tarihi itibariyle 18-25 yaş arasında olmak, (1 Ocak 2014 
tarihi itibariyle 22 yaşından gün almamış olmak), daha önce THY AO veya diğer kurum/kuruluşlardan 
disiplinsizlik, yüz kızartıcı suçlar ve eylemler, sicil yetersizliği veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak, reşit 
olmayanlar için veli göstermek, boyu 160 - 180 cm arasında olmak, boy ve kilo arasında uygun farklılıkta olmak 
(minimum kilo: adayın boyu (cm)-120, maksimum kilo: adayın boyu (cm)-98). Yüksekokulun yönlendireceği 
sağlık kurumlarından sağlık durumunun uçuşa uygun olduğuna dair rapor almak, vücudunun herhangi bir 
yerinde dövme, iz, leke, piercing vb. bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak, ön 
değerlendirmede yüksekokulun belirleyeceği kurum/kuruluşlarla yapılacak psikolojik testler ve mülakatlardan 
olumsuz not almamak, taksirli trafik suçları hariç adli sicil kaydı bulunmamak gerekmektedir. 
 
Kabin Hizmetleri Programından mezun olanların iş bulma potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Şu anda Türkiye’de yaklaşık 10’un üzerinde havayolu şirketi var. THY başta olmak üzere ülkemizde faaliyet 
gösteren tüm havayolu şirketlerinde hostes olarak görev alabilirler. 
 
Kabin Hizmetleri Programı Türkiye’de başka hangi okullarda mevcut? Programda istihdam garantisi var mı? 
Bu program yüksekokulumuzla birlikte birkaç okulda daha var. THY ile yapılan protokol gereği programımızda 
istihdam (iş) garantisi vardır. 
 
Kabin Hizmetleri Programı Ön değerlendirme ve mülakat süreci hakkında bilgi verebilir misiniz?  
Fiziki yeterlilik, mülakat ve psiko-test gibi üç aşamadan ve ortalama 15 dakikadan oluşan değerlendirmeler, 
önce Kapadokya MYO tarafından çeşitli illerde ‘ön mülakat’ adıyla yapılır.  
Okulumuz yetkililerinin yıl boyunca yapmış olduğu ön mülakatlardan “başarı” ile geçen adaylar ile yıl boyunca 
hiçbir ön mülakata katılamayan fakat ilan edilen özellikleri taşıyan diğer adaylar Kapadokya MYO Sivil Havacılık 
Kabin Hizmetleri programını tercih edebilirler.    
Mezun olan tüm adaylar hem THY’ye hem de diğer hava yolu şirketlerine başvuru yapabilirler.  
 
Kabin Hizmetleri Programı Ön değerlendirmelerini geçemezsem okula kayıt yaptıramaz mıyım? Şartları 
taşımadığım halde bu eğitimi alabilir miyim?  
Öğrenci adayı ön değerlendirmeyi geçemezse ya da şartları uymadığı halde eğitim almak isterse, yeterli puanı 
aldığı takdirde ÖSYM tarafından ilgili programa yerleştirilir ve okula kayıt hakkı kazanır. 
 
Uçak Teknolojisi Programını bitirenler nerelerde çalışabilir? 
THY Teknik AŞ, THY HABOM, Turkish Engine Center ve myTECHNİC gibi kurumlarda Teknisyen olarak görev 
alabilirler. Ayrıca tüm havayolu şirketlerinde hat bakım personeli olarak çalışabilirler. 

 
DİKEY GEÇİŞ 
 
Türkiye'de Dikey Geçiş, ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir sınav olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yoluyla 
yapılmaktadır. Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ya da mezunları, her yıl ÖSYM'nin belirlediği bir tarihte, 
DGS için başvuru yapabilmektedir. Meslek Yüksekokulu programlarından geçiş yapılabilecek 4 yıllık lisans 
programları ÖSYM'nin ilgili kılavuzuna göre linkte ilgili program içeriklerinde http://kapadokya.edu.tr/Ogrenci-
Adaylari verilmiştir. 
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MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMU MEZUNLARININ SINAVSIZ 
YERLEŞEBİLECEKLERİ PROGRAMLAR 
 
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından mezun olanların kendi alanlarında sınavsız olarak 
yerleştirilebilecekleri 2 (iki) yıllık yükseköğretim ön lisans programlar ve alanlar linkte ilgili program içeriklerinde 
http://kapadokya.edu.tr/Ogrenci-Adaylari verilmiştir. 
 
 


