
Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü/ Aşçılık Programı 

 

Eğitim ve Öğretim Modeli: Programımızda eğitim- öğretim modeli olarak 3+1 sistemi 

yürütülmektedir. Model kapsamında öğrencilerimiz 3 dönem boyunca derslerini teorik ve pratik 

olarak almaktadırlar. Son dönem ise öğrencilerimiz eğitimlerini öğrenim alanlarına uygun 

işletmelerde danışmanlarının kontrolünde devam etmektedirler.  

 

Staj Eğitim Modeli: Öğrenciler ders dönemleri sonucunda 1.8 not ortalamasına sahip olma şartı ile 

eğitimlerinin son döneminde sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi şeklinde akademi takvim 

uyarınca (14 hafta) staj eğitimi alacaklardır.  

 

Uygulama Dersleri İçin Kişisel İhtiyaçlar: Aşçılık Programı öğrencilerinin uygulama dersleri 

kapsamında sahip olması gereken kıyafet ve kişisel araç-gereçlerle ilgili tanımlayıcı bilgiler ektedir 

(EK 1). 

 

Öğrenim Ücreti: Aşçılık Programına 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yeni kayıt olan 

öğrencilerin her eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında “yeni kayıt, kayıt yenileme” 

döneminde sarf malzeme ve araç-gereç gideri olarak 750 TL yatırmaları gerekmektedir. 

 

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Burdur Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Meslek Yüksekokulu, İstiklal Yerleşkesi, 1503 BURDUR  

 

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Eğitim ve Öğretim faaliyetleri kapsamında 

dersler Veteriner Fakültesi binasında okulumuza ayrılan sınıfta ve uygulama mutfağında 

gerçekleşecektir. Son dönem öğrencileri ise eğitimlerini staj yerlerinde tamamlayacaklardır. 

  

Yurt: İlimizde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait 2'si kız 2'si erkek yurdu yer almaktadır. 

Standardı yüksek 1 kız 1 erkek yurdu, merkez yerleşke içerisinde kız öğrencilerin barındığı 1 blok 

olmak üzere toplam 7 blok bulunmaktadır. Yurtlarda ayrıca öğrencilerimize hizmet vermek 

amacıyla 2 adet sosyal tesis mevcuttur. Yurtlar, 1283 kız ve 927 erkek olmak üzere toplam 2210 

öğrenciye hizmet vermektedir. Ayrıca İstiklal Yerleşkesi’nde Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 500 

kişilik, özel yatırımcılar tarafından da 1000 kişilik yurt yapımı devam etmektedir. 



EK 1 

Erkek Aşçı Üniforması 

Aşçı Ceketi 

1. Aşçı ceketi beyaz olmalıdır. 

2. Aşçı ceketinin sol kol kısmında kalem vb. eşyaları koymak için cep bulunmalıdır. 

3. Ceketin sol göğüs kısmına örnek görseldeki yazı stili ile ad-soyad yazdırılmalıdır: 

 

4. Ceket uzun kollu ve bilek kısmından kolayca katlanabilir olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşçı Önlüğü ve Bandana 

1. Önlük boyundan ve siyah renkte olmalıdır. 

2. Ön kısmında cep bulunmalıdır. 

3. Bandana siyah renkte olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Uygulama derslerine girecek öğrencilerimizin üniformalarını belirtilen standartlara göre temin 

etmeleri gerekmektedir. Üniformada isim ve soyad haricinde (konumu resim üzerinde belirtildiği şekli ile) 

hiçbir şekilde logo, amblem, sembol vb. uygulamalar olmamalıdır. 



Kadın Aşçı Üniforması 

Aşçı Ceketi 

1. Aşçı ceketi beyaz olmalıdır. 

2. Aşçı ceketinin sol kol kısmında kalem vb. eşyaları koymak için cep bulunmalıdır. 

3. Ceketin sağ göğüs kısmına örnek görseldeki yazı stili ile ad-soyad yazdırılmalıdır: 

 

4. Ceket uzun kollu ve bilek kısmından kolayca katlanabilir olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşçı Önlüğü ve Bandana 

1. Önlük boyundan ve siyah renkte olmalıdır. 

2. Ön kısmında cep bulunmalıdır. 

3. Bandana siyah renkte olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Uygulama derslerine girecek öğrencilerimizin üniformalarını belirtilen standartlara göre temin 

etmeleri gerekmektedir. Üniformada isim ve soyad haricinde (konumu resim üzerinde belirtildiği şekli ile) 

hiçbir şekilde logo, amblem, sembol vb. uygulamalar olmamalıdır. 



Tüm Öğrenciler İçin 

Aşçı Terliği 

1. Aşçı terliği koyu renk olmalıdır (siyah veya lacivert). 

2. Aşçı terliği kaymaz tabanlı olmalıdır. 

3. Aşçı terliği kalın tabanlı olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bıçak Seti (Pandemi şartları gereğince) 

1. Her öğrencinin kendine ait bir adet şef bıçağı (17–19 cm) olmalıdır. 

2. Her öğrencinin kendine ait bir adet sebze bıçağı (10-12 cm) olmalıdır. 

3. Her öğrencinin kendine ait bir adet soyacağı olmalıdır. 

4. İsteyen öğrenci, tüm bunların içerisinde bulunduğu bıçak seti alabilir. 

5. Bıçaklar veya bıçak seti (sapları) koyu renkte (siyah) olmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü/ Bitki Koruma Programı

Öğrenim Ücreti:

Eğitim ve Öğretim Modeli: Programımızda eğitim- öğretim modeli olarak 3+1 sistemi 
yürütülmektedir. Model kapsamında öğrencilerimiz 3 dönem boyunca derslerini teorik ve pratik 
olarak almaktadırlar. Son dönem ise öğrencilerimiz eğitimlerini öğrenim alanlarına uygun 
işletmelerde danışmanlarının kontrolünde devam etmektedirler. 

Staj Eğitim Modeli: Öğrenciler ders dönemleri sonucunda 1.8 not ortalamasına sahip olma şartı ile 
eğitimlerinin son döneminde sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi şeklinde akademi takvim 
uyarınca (14 hafta) staj eğitimi alacaklardır. 

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Burdur Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Meslek Yüksekokulu, İstiklal Yerleşkesi, 1503 BURDUR 

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Eğitim ve Öğretim faaliyetleri Veteriner 
Fakültesi binasında okulumuza ayrılan sınıf ve laboratuarlarda gerçekleşecektir. Son dönem 
öğrencileri ise eğitimlerini staj yerlerinde tamamlayacaklardır.
 
Program Akreditasyonları:

Yurt: İlimizde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait 2'si kız 2'si erkek yurdu yer almaktadır. 
Standardı yüksek 1 kız 1 erkek yurdu, merkez yerleşke içerisinde kız öğrencilerin barındığı 1 blok 
olmak üzere toplam 7 blok bulunmaktadır. Yurtlarda ayrıca öğrencilerimize hizmet vermek 
amacıyla 2 adet sosyal tesis mevcuttur. Yurtlar, 1283 kız ve 927 erkek olmak üzere toplam 2210 
öğrenciye hizmet vermektedir. Ayrıca İstiklal Yerleşkesi’nde Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 500 
kişilik, özel yatırımcılar tarafından da 1000 kişilik yurt yapımı devam etmektedir.

Ek-3



Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü/ Bahçe Tarımı Programı

Öğrenim Ücreti:

Eğitim ve Öğretim Modeli: Programımızda eğitim- öğretim modeli olarak 3+1 sistemi 
yürütülmektedir. Model kapsamında öğrencilerimiz 3 dönem boyunca derslerini teorik ve pratik 
olarak almaktadırlar. Son dönem ise öğrencilerimiz eğitimlerini öğrenim alanlarına uygun 
işletmelerde danışmanlarının kontrolünde devam etmektedirler. 

Staj Eğitim Modeli: Öğrenciler ders dönemleri sonucunda 1.8 not ortalamasına sahip olma şartı ile 
eğitimlerinin son döneminde sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi şeklinde akademi takvim 
uyarınca (14 hafta) staj eğitimi alacaklardır. 

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Burdur Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Meslek Yüksekokulu, İstiklal Yerleşkesi, 1503 BURDUR 

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Eğitim ve Öğretim faaliyetleri Veteriner 
Fakültesi binasında okulumuza ayrılan sınıf ve laboratuarlarda gerçekleşecektir. Son dönem 
öğrencileri ise eğitimlerini staj yerlerinde tamamlayacaklardır.

Program Akreditasyonları:

Yurt: İlimizde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait 2'si kız 2'si erkek yurdu yer almaktadır. 
Standardı yüksek 1 kız 1 erkek yurdu, merkez yerleşke içerisinde kız öğrencilerin barındığı 1 blok 
olmak üzere toplam 7 blok bulunmaktadır. Yurtlarda ayrıca öğrencilerimize hizmet vermek 
amacıyla 2 adet sosyal tesis mevcuttur. Yurtlar, 1283 kız ve 927 erkek olmak üzere toplam 2210 
öğrenciye hizmet vermektedir. Ayrıca İstiklal Yerleşkesi’nde Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 500 
kişilik, özel yatırımcılar tarafından da 1000 kişilik yurt yapımı devam etmektedir.



Gıda İşleme Bölümü/ Gıda Teknolojisi Programı

Öğrenim Ücreti: Halen öğrenimine devam eden (Program süreleri sonunda mezun olamayan ve iki 
üniversitede normal öğretim okuyan öğrenciler hariç) normal öğretim programlarına dâhil hiç bir 
öğrenci katkı payı ödemeyecektir. Yükseköğretim kurumları veya yabancı ülkelerdeki 
yükseköğretim kurumlarından Üniversitemiz programlarına geçiş hakkı kazanan öğrenciler program 
süreleri sonuna kadar katkı payı ödemesi yapmayacaklardır. Program süreleri sonunda mezun 
olamayan öğrencilerden Bakanlar kurulunca belirlenen tutarlar kadar öğrenci katkı payı alınacaktır.

Eğitim ve Öğretim Modeli: Programımızda eğitim-öğretim modeli olarak 3+1 sistemi 
yürütülmektedir. Model kapsamında öğrencilerimiz 3 dönem boyunca derslerini teorik ve 
uygulamalı  olarak almaktadırlar. Son dönem ise öğrencilerimiz eğitimlerini öğrenim alanlarına 
uygun gıda endüstrisi ile ilgili kamu ve kuruluşlarında, belediyelerde, özel sektörde gıda üreten 
fabrikalarda, laboratuar veya otel gibi staj yerlerinde, danışmanlarının kontrolünde devam 
etmektedirler. 

Staj Eğitim Modeli: Öğrenciler ders dönemleri sonucunda 1.8 not ortalamasına sahip olma şartı ile 
eğitimlerinin son döneminde sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi şeklinde akademi takvim 
uyarınca (14 hafta) staj eğitimi alacaklardır. 

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Burdur Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Meslek Yüksekokulu, İstiklal Yerleşkesi, 1503 BURDUR 

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Eğitim ve Öğretim faaliyetleri Veteriner 
Fakültesi binasında okulumuza ayrılan sınıf ve laboratuarlarda gerçekleşecektir. Son dönem 
öğrencileri ise eğitimlerini staj yerlerinde tamamlayacaklardır.
 
Program Akreditasyonları:

Yurt: İlimizde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait 2'si kız 2'si erkek yurdu yer almaktadır. 
Standardı yüksek 1 kız 1 erkek yurdu, merkez yerleşke içerisinde kız öğrencilerin barındığı 1 blok 
olmak üzere toplam 7 blok bulunmaktadır. Yurtlarda ayrıca öğrencilerimize hizmet vermek 
amacıyla 2 adet sosyal tesis mevcuttur. Yurtlar, 1283 kız ve 927 erkek olmak üzere toplam 2210 
öğrenciye hizmet vermektedir. 
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Gıda İşleme Bölümü/ Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı

Öğrenim Ücreti: Halen öğrenimine devam eden (Program süreleri sonunda mezun olamayan ve iki 
üniversitede normal öğretim okuyan öğrenciler hariç) normal öğretim programlarına dâhil hiç bir 
öğrenci katkı payı ödemeyecektir. Yükseköğretim kurumları veya yabancı ülkelerdeki 
yükseköğretim kurumlarından Üniversitemiz programlarına geçiş hakkı kazanan öğrenciler program 
süreleri sonuna kadar katkı payı ödemesi yapmayacaklardır. Program süreleri sonunda mezun 
olamayan öğrencilerden Bakanlar kurulunca belirlenen tutarlar kadar öğrenci katkı payı alınacaktır.

Eğitim ve Öğretim Modeli: Programımızda eğitim- öğretim modeli olarak 3+1 sistemi 
yürütülmektedir. Model kapsamında öğrencilerimiz 3 dönem boyunca derslerini teorik ve pratik 
olarak almaktadırlar. Son dönem ise öğrencilerimiz eğitimlerini öğrenim alanlarına uygun 
işletmelerde danışmanlarının kontrolünde devam etmektedirler. 

Staj Eğitim Modeli: Öğrenciler ders dönemleri sonucunda 1.8 not ortalamasına sahip olma şartı ile 
eğitimlerinin son döneminde sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi şeklinde akademi takvim 
uyarınca (14 hafta) staj eğitimi alacaklardır. 

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Burdur Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Meslek Yüksekokulu, İstiklal Yerleşkesi, 1503 BURDUR 

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Eğitim ve Öğretim faaliyetleri Veteriner 
Fakültesi binasında okulumuza ayrılan sınıf ve laboratuarlarda gerçekleşecektir. Son dönem 
öğrencileri ise eğitimlerini staj yerlerinde tamamlayacaklardır.

Program Akreditasyonları:

Yurt: İlimizde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait 2'si kız 2'si erkek yurdu yer almaktadır. 
Standardı yüksek 1 kız 1 erkek yurdu, merkez yerleşke içerisinde kız öğrencilerin barındığı 1 blok 
olmak üzere toplam 7 blok bulunmaktadır. Yurtlarda ayrıca öğrencilerimize hizmet vermek 
amacıyla 2 adet sosyal tesis mevcuttur. Yurtlar, 1283 kız ve 927 erkek olmak üzere toplam 2210 
öğrenciye hizmet vermektedir. Ayrıca İstiklal Yerleşkesi’nde Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 500 
kişilik, özel yatırımcılar tarafından da 1000 kişilik yurt yapımı devam etmektedir.



Gıda İşleme Bölümü/ Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı

Öğrenim Ücreti: Normal Eğitim-Öğretim yılı süresince (2 yıl)  öğrenimine devam eden öğrenciler 
herhangi bir katkı payı ödemezler. Bununla birlikte, öğretim süreleri sonunda mezun olamayan (2 
yıl sonrası) ve aynı anda iki üniversitede normal öğretime devam eden öğrenciler Bakanlar Kurulu 
tarafından belirlenen miktardaki katkı payını ödemek zorundadırlar.  Yükseköğretim kurumları 
veya yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Üniversitemiz programlarına geçiş hakkı 
kazanan öğrenciler normal eğitim-öğretim süresince katkı payı ödemesi yapmazlar. Azami Eğitim-
Öğretim süresini tamamlayan ve mezun olamayan öğrencilerden Bakanlar Kurulu’nca belirlenen 
miktar kadar öğrenci katkı payı ödemek zorundadırlar.

Eğitim ve Öğretim Modeli: Programımızda eğitim- öğretim modeli olarak, tam zamanlı 
işyerlerinde uygulama yaparak geçirdikleri 3+1 eğitim modeli yürütülmektedir. Model kapsamında 
öğrencilerimiz 3 dönem boyunca derslerini teorik ve pratik olarak almaktadırlar. Son dönem ise 
öğrencilerimiz eğitimlerini öğrenim alanlarına uygun süt işletmelerinde danışmanlarının 
kontrolünde devam etmektedirler. 

Staj Eğitim Modeli: Öğrencilerin uygulama yapmak üzere iş yerlerine gönderilmesi için ilk iki 
dönem veya sonraki dönemlerde genel ağırlıklı not ortalamasının en az 1.80 olması şarttır. Bu şartı 
sağlayamamış öğrenciler, işletmelerde yürütülecek olan İş Yeri Eğitimi’ne gidemezler. 
Eğitimlerinin son döneminde sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi şeklinde akademi takvim 
uyarınca (14 hafta) staj eğitimi alırlar. 

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Burdur Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Meslek Yüksekokulu, İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR 

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Üniversitemiz Yerleşkesi Veteriner Fakültesi 
binasında Eğitim ve Öğretim faaliyetlerine devam eden bölümümüze ait sınıf ve laboratuvarlarda 
gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler üniversitemiz Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları UAM 
bünyesinde yer alan Süt İşleme birimine ait süt işletmesinde eğitim alarak işletme tecrübesi 
edinmektedirler. Eğitim modeli gereği öğrenciler, son dönemlerinde eğitimlerini staj yerlerinde (14 
Hafta) tamamlamaktadırlar.

Program Akreditasyonları:

Yurt: İlimizde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait 2'si kız 2'si erkek yurdu bulunmaktadır. 
Standardı yüksek 1 kız 1 erkek yurdu, merkez yerleşke içerisinde kız öğrencilerin barındığı 1 blok 
olmak üzere toplam 7 bloktan oluşmaktadır. Yurtlarda ayrıca öğrencilerimize hizmet vermek 
amacıyla 2 adet sosyal tesis mevcuttur. Yurtlar, 1283 kız ve 927 erkek olmak üzere toplam 2210 
öğrenciye hizmet vermektedir. 
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Veterinerlik Bölümü/ Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

Öğrenim Ücreti:

Eğitim ve Öğretim Modeli: Programımızda eğitim-öğretim modeli olarak 3+1 sistemi 
yürütülmektedir. Model kapsamında öğrencilerimiz 3 dönem boyunca derslerini teorik ve pratik 
olarak almaktadırlar. Son dönem ise öğrencilerimiz eğitimlerini öğrenim alanlarına uygun 
işletmelerde danışmanlarının kontrolünde devam etmektedirler. 

Staj Eğitim Modeli: Öğrenciler ders dönemleri sonucunda 1.8 not ortalamasına sahip olma şartı ile 
eğitimlerinin son döneminde sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi şeklinde akademik takvim 
uyarınca İş Yeri Eğitimi (14 hafta) alacaklardır. 

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Burdur Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Meslek Yüksekokulu İstiklal Yerleşkesi 1503 BURDUR 

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Eğitim ve Öğretim faaliyetleri Veteriner 
Fakültesi binasında okulumuza ayrılan sınıf ve laboratuvarlarda gerçekleşecektir. Son dönem 
öğrencileri ise İş Yeri Uygulamasını veteriner klinikleri, ilaç, aşı, serum ve sağlık araç-gereç üretimi 
yapan firmalarda, hayvan hastanelerinde, hayvan yetiştiriciliği yapan özel işletmelerde, yem 
fabrikalarında, Gıda ve Yem kalite kontrol laboratuvarlarında, Hayvan Yetiştirici Birliklerinde, 
Hayvancılık danışma bürolarında, yem katkı maddesi üreten ve pazarlayan işletmelerde, ilaç 
depolarında, hayvansal ürün işleyen işletmelerde tamamlayacaklardır.
 
Program Akreditasyonları:

Yurt: İlimizde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait 2'si kız 2'si erkek yurdu yer almaktadır. 
Standardı yüksek 1 kız 1 erkek yurdu, merkez yerleşke içerisinde kız öğrencilerin barındığı 1 blok 
olmak üzere toplam 7 blok bulunmaktadır. Yurtlarda ayrıca öğrencilerimize hizmet vermek 
amacıyla 2 adet sosyal tesis mevcuttur. Yurtlar, 1283 kız ve 927 erkek olmak üzere toplam 2210 
öğrenciye hizmet vermektedir. Ayrıca İstiklal Yerleşkesi’nde Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 500 
kişilik, özel yatırımcılar tarafından da 1000 kişilik yurt yapımı devam etmektedir.
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