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Yüksekokulu’nun kurulFakültesi Dekanlığı’nın
Kurulu Başkanlığının
yazılarıyla uygun görül-

Atçılık ve Antrenörlüğü program yeterlilikleri;

UZGÖRÜMÜZ;
Atçılık sektöründe küresel bir oyuncu olmak gayesindeki
ülkemize, bilgi, beceri ve eğitim sahibi elemanların
yetiştirilmesinde
katkıda
bulunacak,
ulusal
ve
uluslararası düzeyde tanınan, saygın ve güvenilir bir eğitim-öğretim kurumu olarak çalışmalarını yürüten,
sağlıklı, verimli, kaliteli ve yüksek performanslı atların
yetiştirilmesini sağlayarak at yetiştiriciliğini ve spor atını
ileri bir seviyeye taşıyacak bilimsel bilgi üretmeyi
hedefleyen, atçılık sektörünün artan taleplerine katkı sağlayan meslek yüksekokulu olmak uzgörümüzdür.

Atçılık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki
olayları yorumlayabilmek ve ülkemizde atçılığın gelişmesini görev
edinmek
At ve atçılık hakkında genel bilgi ve beceri sahibi olmak ve
çalışma sahasında bunları kullanabilmek,
Atlı sporlar ve geleneksel Türk atçılığı hakkında bilgi
sahibi olmak,
Spor atlarına uygun antrenman tekniklerini belirleyerek
uygulayabilmek,
At yetiştiriciliğinde üreme, bakım ve besleme teknikleri ve
uygulamaları hakkında yeterli bilgi sahibi olmak,
Binicilik ve binici eğitim teknikleri hakkında bilgi ve beceri
sahibi olmak,
Atçılık işletmelerinin yönetim ve organizasyonu hakkında
bilgi sahibi olmak,
At ayak hastalıkları ve nallama teknikleri hakkında bilgi
ve beceri sahibi olmak ,

ATÇILIK ve ANTRENÖRLÜGÜ PROGRAMI
Üniversitemiz ortak akıl, özgür ve özgün düşünceyi önemseme, çevreye saygı ve duyarlılık ilkeleri ışığında atçılık
sektörünün ürettiği ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerin doğru kullanılması ve yönlendirilmesi için, Mennan
Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu’nun faaliyete geçirilerek, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Atçılık ve
Antrenörlüğü Programı’na öğrenci alınmasını uygun görmüş ve ilgili karar Yüksek Öğretim Kurulu’nun onayından geçmiştir. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü altında 2013-2014 eğitim– öğretim yılında ilk defa “Atçılık
ve Antrenörlüğü” programı 20 öğrencisiyle Görükle Yerleşkesi’nde eğitime başlamıştır.

Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde, çiftliklerde, haralar ve aşım istasyonlarında veteriner hekimin önerdiği
hijyen, bakım, tedavi ve sağlık hizmetlerini uygulayabilmek ve veteriner hekim sorumluluğunda atçılıkta salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulayabilmek,
Mesleki ve toplumsal etik değerlere, gerekli bilimsel
formasyona sahip atçılar olarak takım çalışması içerisinde yer
alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek ve tavır,
tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olabilmek,
Atçılık işletmelerinin daha
yönetilmelerine katkıda bulunabilmek,

verimli

ve

daha

etkin

Atları ve binicileri yarışlara/müsabakalara uygun şekilde
hazırlayabilmek ve bu kapsamdaki prosedürlere hâkim olmak ve
Atçılıkla ilgili mevzuatı, müsabaka ve yarış kurallarını, genel
hükümleri anlayarak uygulayabilmek .

ÖZGÖREVİMİZ;
Önlisans eğitiminde temel at sağlığı bilgileri, at bakımı ve
atçılık uygulamaları, binicilik becerileri kazandırılmış,
yaratıcı, sorgulayıcı, yenilikçi, girişimci, analitik
düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, sürekli öğrenmeye
ve kendini geliştirmeye odaklanmış uluslararası düzeyde
spor atı ve binici antrenörleri, yetiştiriciler, atçılık işletmelerinde yöneticiler ve ara elemanlar, nalbantlar, at bakıcıları yetiştirmek ve dikey geçiş ile lisans eğitimine veterinerfakültesinde devam etmeyi planlayan öğrenciler için atçılık
sektörünü tanıyan ve bu özelliklerin yanı sıra konusunda
uzman olmayı hedefleyen öğrenciler yetiştirmek özgörevi-

BURSLAR ve PROTOKOLLER
AKADEMİK PERSONEL

Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu
ve TJK arasında mesleki eğitime destek vermek amacıyla, TJK tarafından “Atçılık ve Antrenörlüğü Programına”, mezun olduktan sonra
sektöre hizmet edecek potansiyele ve burs alma kriterine sahip 5 (kişi)
1. Sınıf, 5 (kişi) 2. Sınıf; Olmak üzere her yıl toplam 10 öğrenciye öğretim yılı sonuna kadar asgari brüt ücretin yüzde otuzundan (%30) az
omamak koşuluyla Eğitim Desteği verilmektedir. Ekim ve Haziran
ayları arasında (9 ay) öğrenci başına aylık 885,00 TL Mesleki Eğitim
Desteği ödenmektedir.
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Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu
Atçılık ve Antrenörlüğü Programı öğrencilerine Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Bursa Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan protokol
gereği “Eğitim Bursu” verilmektedir.
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Bursa Osmangazi Hipodromu’na 10 kilometre gibi yakın bir mesafede
konumlanan meslek yüksekokulumuz dış paydaşımız olan hipodrom
müdürlüğü ile yakın ilişki içerisindedir.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu, sektörün önde gelen atçılık işletmelerinden Özçolak Harası
ile yetiştiricilik faaliyetleri için; “Damızlık Aygır Desteği Protokolü”,
mezun ve öğrenim gören öğrenciler için; “Kariyer Gelişimine Destek
Protokolü”, ayrıca burs imkânı içeren ”Eğitime Destek Protokolü”
olmak üzere üç ayrı protokol imzalanmıştır. Protokoller çerçevesinde
öğrenciler burs imkânına kavuşurken diğer yandan yurtiçinde ve
yurtdışında kariyer gelişimlerine destek imkânı bulabileceklerdir.
Ayrıca “Damızlık Aygır Desteği Protokolü” ile Mennan Pasinli Atçılık
Meslek Yüksekokulu’nun yetiştiricilik faaliyetleri de desteklenmektedir.

Programın Tercih Puan Türü, Taban ve Tavan Puanlar
*Atçılık ve Antrenörlüğü Programı TYT puan türü ile öğrenci
almaktadır.
Uygulama Alanları ve Staj Olanakları
Atçılık ve Antrenörlüğü program öğrencileri Bursa Osmangazi
Hipodromu, Bursa/Karacabey TiGEM, TJK haraları, Bursa ve
çevresindeki atlı spor kulüpleri, Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, özel çiftlikler, bakanlık teşkilatı başta olmak üzere ülkemizdeki tüm resmi ve özel kuruluşlarda staj ve uygulama yapabilmektedirler.
Mezuniyet Sonrası İş Olanakları
Türkiye Jokey Kulübü hipodrom ve haralarında,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı tarım
İşletmelerinde,
Özel at yetiştirme çiftlikleri ve haralarında,
Aygır istasyonlarında,
Gıda Tarım ye Hayvancılık Bakanlığına bağlı il ve ilçe
teşkilatlarında,
Her geçen gün artış gösteren turizm amaçlı binicilik tesislerinde
iş bulma olanağına sahip olmaktadırlar.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu ile Bursa Rahvan ve Yarış Atı Yetiştiricileri ve Binicileri
Spor Kulübü Derneği arasında özel bir iş birliği protokolü imzalanmış
olup, yapılan protokol ile meslek yüksekokulumuz tarafından rahvan
atçılığına bilimsel ve akademik destek verilmektedir.
Bursa Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile
07.04.2021 tarihinde bir yıl süreli olarak işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu çerçevede ilgili müdürlüğün bünyesinde hizmet veren Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezinde bulunan atların ve küçükbaş ( koyun, keçi) hayvanların tırnak bakımları ve nallama hizmetlerinin yapılması sağlanacaktır. Ayrıca eğitim öğretim dönemi içerisinde
Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi’nin uygulamalı eğitimlerde
öğrencilerimizin uygulama alanı olarak kullanılmasına dair protokol
imzalanmıştır. Ayrıca Bilecik, Söğüt Belediyesi ile işbirliği protokolümüz bulunmaktadır.

Hangi Lisans Programına Geçiş Yapabilirler?
BUÜ Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu «Atçılık ve
Antrenörlüğü Programı»’dan dikey geçişle Veteriner Fakültesi’ne geçiş yapılabilmektedir.

