
 

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
MENNAN PASİNLİ ATÇILIK 

MESLEK YÜKSEKOKULU 
Eğitimde Özgün, Düşüncede Özgür…   
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Öğretim Dili           : Türkçe  
Öğretim Süresi           : İki Yıl 
                             
KURULUŞ VE TARİHÇESİ 

Bursa Uludağ Üniversitesi Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu; Bitkisel 

Hayvansal Üretim Bölümü Atçılık ve Antrenörlük programı olarak, 2547 Sayılı Kanunun 

2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının 17.01.2000 Tarih ve 0711 sayılı yazılarıyla kurulmuş olup, çeşitli 

nedenlerden dolayı 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Atçılık ve Antrenörlüğü 

Programında 14 öğrenciyle öğretime başlamış olup, halen 96  öğrenci ile devam 

etmektedir.  

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 05.10.2017 tarihli toplantısında; 2547 Sayılı Kanunun 

2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Meslek Yüksekokulumuzun ismine 

“Atçılık” kelimesi eklenmesi uygun bulunmuş ve okulumuzun adı “Mennan Pasinli Atçılık 

Meslek Yüksekokulu” olarak değiştirilmiştir. 

Meslek Yüksekokulumuzun amacı; 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 veyüksek performanslı 

atların yetiştirilmesini sağlayarak at yetiştiriciliğini ve spor atını ileri bir seviyeye 

taşıyacak bilimsel bilgi üretmeyi hedefleyen atçılık sektörünün artan taleplerine katkı 

sağlamaktır.  

Meslek Yüksekokulumuz ülkemizdeki diğer Meslek Yüksekokulları arasında tercih sırası 

ve puanlara göre üst sıralarda yer almaktadır. 

Okulumuz ; 1 Doçent, 5 Öğretim Görevlisi ve  4 idari personelimiz ile eğitime devam 

etmektedir. 
 
MİSYON 

Uludağ Üniversitesi bilimin ve özgür düşüncenin ışığı altında, bilimsel etik ve evrensel 

değerlere bağlı, bilgiyi insanının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, disiplinlerarası 

çalışmaları ön plana çıkaran, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri geliştirmeyi 

hedefleyen, çeşitli proje ve etkinliklerle sanayi ve hizmet sektörleri arasındaki ilişkileri 

güçlendiren, değişim, dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmaya öncülük eden mezunları 

tercih edilen üniversite olmaktır. 

  

 VİZYON 

Eğitim-öğretim, bilim ve araştırmada geleceğe yön veren bireyler yetiştiren ve 

sürdürülebilir başarılarıyla uluslararası düzeyde standartları belirleyen, yaşam için değer 

üreten, dinamik, yenilikçi ve sorgulayan bir dünya üniversitesi olarak gelişmesini 

sürdürmektir. 

İLETİŞİM 

ADRES: Uludağ Üniversitesi Mennan Pasinli MYO 16059 Görükle / Nilüfer / Bursa 

Telefon :0 224 294 13 73 / 0 224 294 13 79   Faks: 0 224 294 13 77                                               

WEB: http:// : uludag.edu.tr/mennanpasinli e-Mail: mennanpasinli@uludag.edu.tr 

 



SIRA 
NO 

BÖLÜM PROGRAM  

1 Bitkisel ve Hayvansal Üretim  Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 

 
Başvuru Koşulları ve Değerlendirme 

 
  ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını, tarafından 

yapılan sınavlar ile öğrenci alınmaktadır. 
 

 

855 Bu programa başvurabilmek için Yükseköğretim Kurumunun aradığı bütün 

koşullara ek olarak, kayıt sırasında bedensel ve psikolojik rahatsızlığının 

bulunmadığının sağlık raporu ile belgelenmesi gerekir. Bu programa kayıt olan 

öğrenciler mesleğin gerektirdiği kıyafeti giymek zorundadır, okulumuzda 

öğrenci kıyafetleri ahır içi (tulum, sweet shirt, çizme, bone, maske ve eldiven) 

ve ahır dışı (tok, binicilik pantolonu, binicilik çizmesi, eldiven ve koruyucu yelek 

) uygulamalarda giyilmesi zorunludur. Bunların temini öğrenciye aittir. 

  

 

  

 
 
 


