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Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde 2008 yılında kurulan Meslek Yüksekokulumuz  
2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Aşçılık, Mobilya ve Dekorasyon, Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları Programlarına  Öğrenci alımı yaparak öğrenime  başlamıştır.  



   Programlarımız  

1. Aşçılık 
2. Mobilya ve Dekorasyon 
3. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
4. Turizm ve Otel İşletmeciliği 
5. Turizm ve Seyahat  Hizmetleri 



 Fiziki Alt Yapımız  

 Meslek Yüksekokulumuzun Eğitim-Öğretim hizmetine sunulan toplam alanı: 2483 m² 
 Derslikler (9 adet)  
 Tasarım-Çizim Laboratuvarı  
 Bilgisayar Laboratuvarı  
 Aşçılık Uygulama Laboratuvarı  
 Aşçılık Uygulama Sunum Salonu  
 Mobilya ve Dekorasyon Atölyesi  
 Konferans Salonu  

 
 
 



1. Aşçılık Programı  

 Programın amacı, pratik bilgi ve beceri sahibi olmanın yanı 
sıra, dünya mutfak kültürlerini bilen bireyler yetiştirmektir. 

 Programın 30 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.  

 3. ve 4. yarı yıllarında isteyen öğrencilere iş yeri eğitimi 
olanağı sağlanmaktadır.  

 Programa Sektör Desteği sağlanmaktadır. 

 Ulusal ve Uluslararası Aşçılık yarışmalarında kazanılan pek 
çok ödülümüz bulunmaktadır. 

 Programın ÖSYM kontenjanı 60’dır.  



Aşçılık Uygulama Laboratuvarı  
 Eğitim Öğretime başlangıcından itibaren programımız katıldığı ulusal ve 

uluslararası yarışmalarda 15 Altın, 20 Gümüş, 32 Bronz madalya ve 15 merit 
ödülü kazanmıştır.  

 100 m2 mutfak alanı 30 kişi kapasiteli 2 adet profesyonel konveksiyonel 
elektrikli fırın, 2 adet tüplü fırın, 1 adet taş fırın, 24’lü kuzine ocak havalandırma 
ve gider sitemleri, yangın söndürme sistemleri, mermer tezgahları, bulaşıkhane 
ve sıcak su tesisatı, kuru ve soğuk depolama alanları, çesitli pişirme karıştırma 
ve doğrama ekipmanları, soyunma odası, öğrenci giysi dolapları, iş güvenliģine 
uygun lokal tesisatlar bulunmaktadır. 
 



  



2. Mobilya ve Dekorasyon Programı 
 Programın amacı, ahşap ve türevi malzemeleri kullanarak, ergonomi, 

maliyet ve yüksek kalite standartlarının gerektirdiği şartlara göre mobilya 
ve dekorasyon ürünlerin tasarımı, üretimi, pazarlanması vb. teknolojik 
donanımlara sahip, nitelikli teknik ara eleman ihtiyacını karşılamaktır. 

 Programın 30 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.  

 3. ve 4. yarı yıllarımızda isteyen öğrencilerimize iş yeri eğitimi olanağı 
sağlanmaktadır.  

 Programa Sektör Desteği sağlanmaktadır. 

 Tasarım ve Çizim Laboratuvarında Autocad, 3D Max, Alphacam, Pegasus, 
Cabinet vision ve Microsoft Ofis programları eğitimleri verilerek bilgisayar 
destekli tasarım ve üretim konularında bilgi ve beceri kazandırılır. 

 Programın ÖSYM kontenjanı 20’dir. 

 

 

 



 Mobilya ve Dekorasyon Programı 250 𝐦𝟐  atölye alanına sahiptir. Atölyemizde 
bulunan günümüz mobilya sektöründe kullanılan ana makinalar: CNC Freze ve Delik 
Makinesi, CNC Kenar Bantlama Makinesi, CNC Pantograf Makinesi, Çizerli Yatar Daire 
Testere Makinesi, Eğri Kenar Bantlama Makinesi gibi Ahşap İşleme Makineleri ve Toz 
Emme Sistemi. 

Mobilya ve Dekorasyon Atölyesi 



3. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 

 Programın amacı, kamu ve özel sektör kuruluşlarında muhasebe 
sürecindeki tüm faaliyetlerin çağdaş piyasa ve rekabet koşullarına 
uygun eğitim, bilgi birikimi, tecrübe ve teknolojik donanımla yerine 
getirilmesini destekleyecek Muhasebe Meslek Elemanları 
yetiştirmektir. 

 Zirve programını 3. ve 4. yarı yıllarımızda Bilgisayarlı Muhasebe dersi 
olarak göstermekteyiz. 

 Programa Sektör Desteği sağlanmaktadır. 

 Programın 30 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.  

 3. ve 4. yarı yıllarımızda isteyen öğrencilerimize iş yeri eğitimi olanağı 
sağlanmaktadır.  

 Programın ÖSYM kontenjanı 40’dir. 

 





 Programın amacı, turizm sektöründe konaklama işletmeleri, 
yiyecek-içecek işletmeleri ve seyahat acentelerinde çalışabilen 
Turizm Meslek Elemanları yetiştirmektir. 

 Programın 30 iş günü staj zorunluluğumuz vardır. 

 3. ve 4. yarı yıllarımızda isteyen öğrencilerimize iş yeri eğitimi 
olanağı sağlanmaktadır.  

 Programa Sektör Desteği sağlanmaktadır. 

 Biletleme dersi içerisinde AMEDEUS paket programı 
kullanılmaktadır. 

 OPERA programı teorik olarak gösterilmektedir.  

 Programın ÖSYM kontenjanı 40’dir. 

4. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı  





5. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı 

 Programın amacı, seyahat sektörünün yapısı ve işleyişi, seyahat 
acentacılığı ve tur operatörlüğü, tur planlama ve yönetimi, turizmde 
ulaştırma ve profesyonel biletleme konularında gerekli bilgi, beceri ve 
donanıma sahip elemanlar yetiştirmektir. 

 Programın 30 iş günü staj zorunluluğumuz vardır. 
 3. ve 4. yarı yıllarımızda isteyen öğrencilerimize iş yeri eğitimi olanağı 

sağlanmaktadır.  
 Programa Sektör Desteği sağlanmaktadır. 
 Biletleme dersi içerisinde AMEDEUS paket programı kullanılmaktadır. 
 OPERA programı teorik olarak gösterilmektedir.  
 Programın ÖSYM kontenjanı 40’dir. 
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