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NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

MESLEKYÜKSEKOKULU 

AŞÇILIK PROGRAMI 

 

A. Amaçlar 

 

 

Aşçılık programının temel amacı yiyecek-içecek sektöründe ihtiyaç duyulan kuramsal ve uygulamalı 

bilgi ve becerilerle donanmış ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilecek yiyecek- içecek  

sektörüne hizmet verecek uzman personel yetiştirmektir. Bölümün bir diğer amacı da zengin Türk 

mutfak kültürünün akademik bir ortamda araştırılması ve korunmasını sağlamak ve bu kültürü 

uluslararası alandatanıtmaktır. 

 
İki yıllık ön lisans programı süresince adaylara en temelden en ileri seviyeye kadar uluslararası mutfak 

teknikleri, Türk mutfağı teknikleri, yiyecek-içecek işletmeciliği, gıda bilimi, yemek kültürü ve tarihi gibi 

alanlarda teorik ve uygulamalı olarak eğitim verilmektedir. Sektörün önem kazanmasına paralel olarak 

bu alanda yetişmiş işgücüne olan talep de artış göstermektedir. 

 
Bölüm de eğitim dili Türkçedir, bunun yanı sıra mesleki İngilizce ve Fransızca dersleri verilmektedir. 

Klasik yemek pişirme teknikleri ve Türk-Osmanlı mutfaklarının yansıra dünya mutfakları, pastacılık 

sanatı, çikolata hazırlama teknikleri gibi derslerle program zenginleştirilmiştir. Bölümde öğrencilerin 

bilgi, beceri ve yaratıcıklarını geliştirebilecekleri eğitim mutfakları bulunmaktadır. 

 
Mezunlarımız ağırlıklı olarak ulusal ve uluslararası beşyıldızlı otellerin mutfak ekibinde veya yiyecek 

içecek bölümlerinde; restoranların mutfak ya da işletme kısımlarında, gıda işletmelerinin ürün 

geliştirme bölümlerinde (ARGE), yiyecek-içecek sektöründe eğitim veren kurumlarda ve görsel-basılı 

yayın kuruluşlarında çalışabilirler. Bu bilgiler ışığında Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 

Aşçılık Programı’nın amacı; Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü ve medeniyetler beşiği olan 

Türkiye’nin yiyecek içecek sektörünün ihtiyacı olan mesleki bilgi ve becerilere sahip, geniş görüş sahibi, 

farklılığını ortaya koyabilecek mezunlar yetiştirmektir. 

 
B. Hedefler 

 

Aşçılık Programının temel hedefi, mutfak ve yiyecek içecek hizmetleri alanında istihdam edilebilecek 

yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri 

yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren 

ve çözüm önerileri geliştirebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme 

becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı 

dil bilgisine sahip nitelikli profesyoneller yetiştirebilmektir. Bu hedefe bağlı olarak, akademik ve idari 

personelimiz öğrencilerimizin gerek teorik gerekse uygulama alanlarında en kaliteli eğitimi alabilmeleri 

için büyük bir özveri ile çalışmaktadır. 

 
C. Program Öğrenme Çıktıları 

 

1. Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak sanatları ve yönetimi 

konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerindekullanabilmek. 

 

2. Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde 

uygulayabilmek 



3. Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en 

iyi uygulamalarıgerçekleştirebilmek 

 

4. Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri 

yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve kararverebilmek 

 

5. Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler 

yapabilmek 

 

6. Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekildeaktarabilmek 

 

7. Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumlulukalabilmek 

 

8. Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlikedebilmek 

 

9. Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilmek,öğrenmegereksinimlerinibelirleyebilmekveöğrenmesiniyönlendirebilmek 

 

10. Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; 

düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekildeaktarabilmek 

 

11. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve 

olmayan kişilerlepaylaşabilmek 

 

12. Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer 

disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahipolmak 

 

13. Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve  

meslektaşları ile iletişimkurabilmek 

 

14. Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekildekullanabilmek 

 

15. . Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahipolmak 

 

D. Eğitim ÖğretimMetotları 

 

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, 

gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin 

yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. 

 
Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat 

edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*: 

 

 Metot Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar 

1  
Ders 

 
Dinleme ve anlamlandırma 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

2  
Tartışmalı Ders 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

3 Özel Destek / 

Yapısal Örnekler 
Önceden planlanmış özel beceriler 

 

4 
Rol Yapma / 

Önceden planlanmış özel beceriler 
Standart derslik teknolojileri, özel 



 Drama  donanım 

5 Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler  

6 Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler  

7  
Beyin Fırtınası 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım 

çalışması 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

8 
Küçük Grup 

Tartışması 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

9 
Gösterim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

10 
Benzetim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, Bilişim becerileri 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

11  
Seminer 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel 

beceriler 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

12  

Grup Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, 

yönetsel beceriler, takım çalışması 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta, çevrimiçi 

sohbet, 

Web tabanlı tartışma forumları 

13 Saha / Arazi 

Çalışması 

Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, teknik gezi ve incelemeler 

 

14 
Laboratuar 

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel 

beceriler, takım çalışması 
Özel donanım 

15 
Ödev 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta 

16 
Sözlü 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları 

işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum 

 

17 İnceleme / Anket 

Çalışması 
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma 

 

18  
Panel 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

19  
Konuk Konuşmacı 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, 



   özel donanım 

20 
Öğrenci Topluluğu 

Faaliyetleri / 

Projeleri 

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru 

geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, 

Önceden planlanmış özel beceriler 

 

 
 

E. AlınacakDerece 

 

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Aşçılık ve Gastronomi bilimi 

alanında Ön Lisans derecesine sahip olup Aşçı unvanı alır. 

 

F. KabulKoşulları 

 

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM 

tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer 

programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem 

başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak 

değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda  mevcuttur.  

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları  

kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde verilen derslerialabilirler. 

 

G. Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst KademeyeGeçiş 

 

Ulusal ve uluslararası beş yıldızlı otellerin mutfak ekibi veya yiyecek içecek bölümleri, restoranların mutfak ya 

da işletme bölümleri, gıda işletmelerinin ürün geliştirme bölümleri (ARGE), yiyecek-içecek sektöründe eğitim 

veren kurumlar, görsel-basılı yayın kuruluşları, özel kurum ve kuruluşların mutfakları, yemek  fabrikaları, 

catering ve organizasyon firmaları. 

 

H. MezuniyetKoşulları 

 

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yılsonunda yapılması gereken 120 AKTS kredilik 

dersleri başarı ile tamamlamış olmak. 

 

J. Ölçme – Değerlendirme vePuanlama 

 

Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı 

bölümündeki ilgili derse bakınız. 



 

K. DersPlanı 

 

BİRİNCİ YIL 

BİRİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

1 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi  4 0 4 4 

2 Yabancı Dil Kurulu I 8 1 9 12 

3 Yiyecek İçecek Tarihi ve Kültürü 3 0 3 4 

4 Gastronomi Bilimine Giriş 2 1 3 5 

5 Turizm İşletmeciliği 3 0 3 5 

TOPLAM 20 2 22 30 

BİRİNCİ YIL 

İKİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

1 Türk Dili 4 0 4 4 

2 Yabancı Dil Kurulu II 8 1 9 12 

3 Mutfak Uygulamaları - I 2 2 4 5 

4 Gıda Teknolojisi 2 0 2 5 

5 Hijyen ve Sanitasyon 2 0 2 4 

TOPLAM 18 3 21 30 



İKİNCİ YIL 

BİRİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

1 Gıda Mevzuatı ve Meslek Etiği 2 0 2 3 

2 Mutfak Yönetimi ve Tasarımı 2 0 2 3 

3 Restoran Yönetimi 2 1 3 3 

4 Mutfak Uygulamaları II 1 3 4 4 

5 Türk Mutfak Kültürü ve Uygulamaları 1 2 3 3 

6 Pastacılık ve Ekmekçiliğe Giriş 1 3 4 4 

7 Mutfak Akımları ve Gelişimi 1 1 2 3 

8 Mesleki İngilizce 2 1 3 3 

9 Zorunlu Yaz Stajı*    4 

TOPLAM 12 11 23 30 

İKİNCİ YIL 

İKİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

1 Yöresel Türk Mutfakları 1 3 4 4 

2 İleri Pastacılık ve Ekmekçilik 1 3 4 4 

3 Mutfak Uygulamaları III 1 3 4 5 

4 İçecek Bilimi ve Önöloji 1 2 3 3 

5 Ulusal Mutfaklar 2 2 4 3 

6 Yiyecek İçecek Otomasyon Sistemleri 1 2 3 3 

7 Aşçılık Bitirme Projesi 2 0 2 4 

8 Zorunlu Yaz Stajı*    4 

TOPLAM 9 15 24 30 

 

 

L.GENELTOPLAMLAR 

 

GENEL TOPLAMLAR 

TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 59 

TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 31 

TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ 8 

TOPLAM AKTS KREDİSİ 120 



M. AÇIKLAMALAR 

 

*Zorunlu yaz stajı 30 iş günüdür. 

 

 

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

 

Ders Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Kod OATA151 

Course Prınc.Of Atatürk And Hıstory Of Turkısh 

Revolutıon 

Code OATA151 

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olup 

Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler.Türk inkılâbının anlamını ve önemini 

öğrenirler.Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel 

yönlerini analiz ederler. Türkiye Cumhuriyetinin nasıl ve hangi mekanizmalarla 

tarih sahnesindeki yerini aldığı ve 1946 yılında çoğulcu parlamenter sisteme geçişe 

kadar Erken Cumhuriyet Döneminde nasıl bir ulus-devlet ve toplum tasavvur 

edildiğini öğrenerek günümüz ile mukayese ederler 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 
Hareketleri/ Fikir Akımları) 

2.Hafta İkinci Meşrutiyet Döneminin Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 

3.Hafta Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, Mondros Ateşkes Antlaşması 

ve Tepkiler, Milli Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel 

Bir Bakış 4.Hafta Hazırlık Dönemi (Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrasında Genel Durum ve Kurulan 

Cemiyetler), Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma Faaliyetleri. 

5.Hafta Amasya Genelgesi ve Kongreler Dönemi, Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması 

ve Misak-ı Milli’yi Kabul Etmesi. T.B.M.M.’nin Açılması 

6.Hafta Kurtuluş Savaşı Dönemi, Batı Cephesinde Türk Ordusunun Yunanlılarla Yaptığı 

Savaşlar, Sakarya Meydan Savaşı ve Sonuçları, Büyük Taarruz ve Zafer 

7.Hafta Ara sınav 

8.Hafta İlk Anayasa ve Anayasal Değişiklikler (20 Ocak 1921), Cumhuriyet Devrinde İlk Siyasi 

Partiler, Hukuk İnkılâbı, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılâplar. 9.Hafta Toplumsal Alandaki Çalışmalar (Tekkelerin Kapatılması, Kıyafet İnkılâbı, Soyadı 

Kanunun Kabulü) ,  Ekonomik Alandaki Atılım ve Gelişmeler 

10.Hafta Atatürk Dönemi  Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış, (Lozan 

Barışından Sonra 1923-1932 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikaları) 

11.Hafta 1932-1939 Döneminde Türkiye’nin  Dış Politikasındaki Gelişmeler. 

(Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi, Balkan Antantı, Montreux 

Sözleşmesi, Sadabat Paktı, Hatay Sorunu) 12.Hafta İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye (İkinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye’nin Dış 

Politikası ve Demokrasiye Geçiş), 



13.Hafta Türk İnkılabının Temel İlkeleri, Türk İnkılâbının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal 

Alandaki İnkılâplar 

14.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

O.DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - Program Öğrenme Çıktısı İlişkisi Değerlendirme  

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5  

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak 

sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal 

bilgileri yerinde kullanabilmek. 

      

2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri 

profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 

      

3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile 

genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 

      

4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere 

ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 

      

5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin 

değerlendirmeler yapabilmek 

      

6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde 

aktarabilmek 

      

7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve 

öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak 

sorumluluk alabilmek 

      

8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara 

liderlik edebilmek 

      

9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve 

öğrenmesini yönlendirebilmek 

      

10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve 

sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 

      

11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle 

destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 

x      

12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve 

işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin 

      



 temel bilgilere sahip olmak      

13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri 

izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 

     

14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde 

kullanabilmek 

     

15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak      





 

 

Ders İngilizce Dil Bilgisi 1 Kod OYDL155 

Course Grammar 1 Code OYDL155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3  AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta To Be , Possessive Adjectives ,Position of Adjectives 

2.Hafta There is/are, Present Simple Tense ,Wh- Questions 

3.Hafta Adverbs of Frequency,Like+ing/Want+infinitive, In-On-At 

4.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive form ,Irregular Verbs 

5.Hafta Going to (+,-,? Forms) , Why&Because 

6.Hafta Possessive ‘s , Noun Plurals 

7.Hafta Can/Can’t ,Countable/Uncountable Nouns ,Much/Many/a/an/a lot of/any/ some 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Object Pronouns, Modifiers (very,really,quite) ,Have got 

10.Hafta Past Simple Negatives and Questions ,Regular Verbs 

11.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

12.Hafta Present Continuous Tense in comparison with Present Simple 

13.Hafta Comparative and Superlative Adjectives  

14.Hafta Have to/Has to (Positive,Negative and Question Forms) 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Aşçılık 
alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 
diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 
bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 
plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Aşçılık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 
yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 
karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 
mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 
düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 
aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 
çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Aşçılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 
sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 
etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

Ders İngilizce Dil Bilgisi 2 Kod OYDL156 

Course Grammar 2 Code OYDL156 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 



Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive,negative and question forms,Irregular 

Verbs 

2.Hafta Future plans with ‘Going to’ Positive, Negative and Question form,Why and Because 

3.Hafta To be: Positive, Negative and Question, Possessive ‘s, Possessive Adjectives,A/An 

4.Hafta Present Simple Tense, Noun Plurals ,This/That/These/Those 

5.Hafta Adverbs of Frequency, Modal Verbs;Can/Can’t 

6.Hafta There is /There are, Modifiers ;very, really, quite ,Have Got/Has Got  

7.Hafta Past Simple of To Be all forms, Regular Verbs  

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

10.Hafta Present Continuous, Position of adjectives, Present Simple and Present Continuous 

11.Hafta Comparison of adjectives, Superlative adjectives, Like/love/hate/prefer 

12.Hafta -ing form as noun ,Present Perfect with been: I/we/you/they, Present Perfect: he/she/it 

13.Hafta Can/can’t, have to/don’t have to, Review of wh- questions, The imperative 

14.Hafta Be going to ,Infinitive of purpose ,Like and would like 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Aşçılık 
alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 
diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 
bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 
plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Aşçılık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 
yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 
karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 
mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel      



düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek 

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 
aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 
çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Aşçılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 
sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 
etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1 Kod OYDL153 

Course Reading ve Comprehension Skills 1 Code OYDL153 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. 

İşlenen konu başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta 1.3 What’s your favourite film?  

2.3 Friends Connect , 

2.Hafta 4.2 The Info-Bike  

5.2 Rebecca’s Blog 

3.Hafta 6.2 Housework 

7.2 Amazing Abilities 

4.Hafta 8.3 How was your weekend? 

9.2 Curt Degerman 

5.Hafta 10.3 Gifts around the world 

6.Hafta 2.1 Just an Ordinary Day 

7.Hafta 3.3 Mobile Order! 

4.1 Eating around the world 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta 5.1 Unusual Homes For Sale 

10.Hafta 6.2 City Break Reviews 

11.Hafta 7.2 An email Home 

8.2 Street Fashion 

12.Hafta 9.3 Art or Vandalism 

10.2 An Adventure 

13.Hafta 11.2 Teachers together 

14.Hafta 12.3 Charity Champions 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Aşçılık 
alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 
diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 
bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 
plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Aşçılık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 
yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 
karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 
mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 
düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 
aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 
çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Aşçılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 
sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 
etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2 Kod OYDL154 

Course Reading & Comprehension Skills 2 Code OYDL154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 



Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir.İşlenen ünite ve konu başlıkları 

aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Unit 1 Your Life-Reading about daily life 

2.Hafta Unit 2 Routines-Reading activities about routine works 

3.Hafta Unit 3 Activities-Free time activities 

4.Hafta Unit 4 Food- Readings about local an international cousines 

5.Hafta Unit 5 Home- Desrciption of houses and furnitures 

6.Hafta Unit 6 City Life- Readings about modern lives in cities 

7.Hafta Unit 7 People-Simple stories about people 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Unit 8 Seasons- Extreme weather conditions 

10.Hafta Unit 9 Culture- Passages about Internet and Graffiti  

11.Hafta Unit 10 Journeys- Describing a trip  

 

12.Hafta Unit 11 Learning- Teachers together , Lifelong learning 

13.Hafta Unit 12 Ambitions- Charity Champions ,No more continents?  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Aşçılık 
alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 
diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 
bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 
plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Aşçılık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 
yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 
karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 
mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 
düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması      



aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 
çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Aşçılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 
sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 
etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

Ders İngilizce Yazma Becerileri 1 Kod OYDL151 

Course English Writing Skills 1  Code OYDL151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank- Writing a poem 

2.Hafta Writing Bank- How to ask /give phone numbers & repetitions 

3.Hafta Writing Bank-An email –using but and and 

4.Hafta Writing Bank-A product review –writing short sentences about a product 

5.Hafta Writing Bank-An online profile update –using capital letters and full stop 

6.Hafta Writing Bank-A letter –using common letter phrases 

7.Hafta Writing Bank-A day in the life of…-using then and after that 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank-An email invitation –using common email phrases 

10.Hafta Writing Bank-A short Biography of a famous person-joining clauses with when 

11.Hafta Writing Bank-A blog-using commas and apostrophes 

 

12.Hafta Writing Bank-Text Messages- making holiday plans 

13.Hafta Writing Bank –Using international text expressions  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Aşçılık 
alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 
diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 
bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 
plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Aşçılık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 
yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 
karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 
mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 
düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 
aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 
çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Aşçılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 
sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 
etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

Ders İngilizce Yazma Becerileri 2 Kod OYDL152 

Course English Writing Skills 2 Code OYDL152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 



Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank 1 –A form; how to use capital letters 

2.Hafta Writing Bank 2 – A diary entry; joining sentences with and, then, after that 

3.Hafta Writing Bank 3- Short messages ; using full stops and question marks 

4.Hafta Writing Bank 4- A personal profile on a website ; using pronouns 

5.Hafta Writing Bank 5 –An email to a friend; how to join sentences with and /but 

6.Hafta Writing Bank 6- A travel review; joining sentences with because /so 

7.Hafta Writing Bank 7- Short messages on cards and notes; using dashes and exclamation 

marks 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank 8-A postcard; how to make your wrting more interesting 

10.Hafta Writing Bank 9 –A biography; how to use paragraphs  

11.Hafta Writing Bank 10- An internet blog; joining sentences with first, later, in the end 

 

12.Hafta Writing Bank 11 –An internet message board; using pronouns meaningfully 

13.Hafta Writing Bank 12-A short informal letter; how to use apostrophes 

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Aşçılık 
alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 
diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 
bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 
plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Aşçılık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 
yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 
karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 
mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel      



düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek 

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 
aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 
çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Aşçılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 
sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 
etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

Ders Yiyecek İçecek Tarihi ve Kültürü Kod OASC151 

Course  Code OASC151 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Bu derste yiyeceğin kültürel anlamlarını ve yenileceği/yenilmeyeceğini nasıl 

etkilediğini, öğünlerdeki değişimleri, yemek zamanlarının ve içme alışkanlıklarının 

eskiden günümüze nasıl değiştiğini, mutfağın evrimini ve ağırlama geleneğinin 

gelişimini incelemektedir.  

İngilizce İçerik It examines the cultural meanings of your food and how it affects practice in meals, 

mealtimes and how drinking habits have changed day by day, the evolution of cuisine and 

the tradition of hospitality. 

 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Ara sınav %40 + 1 Final Sınavı %60) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Yeme-içme alışkanlıkları ve geleneklerinin gelişimi. 

2.Hafta Tarihten günümüze din, siyaset, ekonomi, teknoloji ve yeme içme ilişkisi. 

3.Hafta Coğrafya, iklim, toprak ve mevsimlerin yeme içmeye etkisi. 



4.Hafta Çiğden pişmişe yeme-içmenin ve yiyeceğin sosyal tarihi 

5.Hafta Gıdayı etkileyen toplayıcılık ve avcılık. ilk yerleşimler ve toplumun doğuşu 

6.Hafta Çiftçilik ile ortaya çıkan etler, süt ürünleri, tahıllar, sebzeler, meyveler, baharatlar ve 
lüks yiyeceklerin tarihi. 7.Hafta Yiyecek saklama koşullarının tarihi ve toplumsal yaşama etkileri 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Ekmek ve şarabın tarihi ve sembolik anlamları. 

10.Hafta Ulusal yeme içme kültürlerinin tarih süresince gelişimi ve değişimi 

11.Hafta Türk mutfak gelenek ve göreneklerinin tarihi 

12.Hafta Ortadoğu mutfak geleneklerinin tarihi 

13.Hafta Avrupa mutfak geleneklerinin tarihi 

14.Hafta Tarih süresince gıdanın sanata dönüĢümünün incelenmesi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

O.DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yiyecek İçecek Tarihi ve KültürüProgram Öğrenme Çıktısı İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak 

sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal 

bilgileri yerinde kullanabilmek. 

    x 

2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri 

profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 

     

3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile 

genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 

     

4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere 

ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 

    x 

5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin 

değerlendirmeler yapabilmek 

     

6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde 

aktarabilmek 

     

7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve 

öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak 

sorumluluk alabilmek 

     

8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara 

liderlik edebilmek 

     

9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve 

öğrenmesini yönlendirebilmek 

  x   



10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve 

sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 

x     

11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle 

destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 

x     

12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve 

işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin 

temel bilgilere sahip olmak 

 x    

13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri 

izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 

  x   

14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde 

kullanabilmek 

     

15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak      

 

 

Ders Gastronomi Bilimine Giriş Kod OASC 153 

Course Introduction to Gastronomy Code OASC 153 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Ticari bir mutfak ortamında araç gereçlerinin kullanımı, basit pişirme yöntemleri, 

mutfak terminolojisi, saklama ve muhafaza etme, hijyen, temizlik gibi kavramlara  

giriş. Aynı zamanda mutfak sanatların bazı içerikleri ve teorileri bir arayagetirmek. 

İngilizce İçerik Students will be exposed to the function and use of equipments and ingredients in a 

commercial kitchen. The course also introduces food service basic cooking techniques, 

culinary vocabulary and terms, storage and labeling of food items, sanitation, and 

dishwashing, in order to gather some concepts and theories of culinary arts. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Ara sınav %40 + 1 Final Sınavı %60) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Gastronomi Bilimine Giriş – Öğrencilerin hedeflerini betimleme 

2.Hafta Gastronomi Nedir? : tanımlar, ilgili terminoloji ve  İlişikte olan bilim dalları 

3.Hafta Kültür: gıda tarihi, gıdanın coğrafyası 

4.Hafta Mutfak İşletmesi Kuruluş Çalışmaları ve Mutfakta Operasyon Planlama 

5.Hafta Mutfak Terminolojisine Giriş 

6.Hafta Mutfak Ekipmanları ve özellikleri ve Mutfak Kurulumu 



7.Hafta Mutfak Personeli ve Görevleri ve Gıda ile ilgili çalışanlar 

8.Hafta Ara- Sınav 

9.Hafta Menü Planlama ve Standart Reçete Hesaplaması 

10.Hafta Hububatlar, Tahıl ve Baklagiller 

11.Hafta Baharatlar 

12.Hafta Hayvansal Gıdalar Et Ürünleri 

13.Hafta Uluslararası Pişirme Teknikleri 

14.Hafta Uluslararası Kesim Teknikleri ve Stoklar ve Ana Soslar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

O.DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Gastronomi Bilimine Giriş Dersi - Program Öğrenme Çıktısı İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak 

sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal 

bilgileri yerinde kullanabilmek. 

    x 

2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri 

profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 

 x    

3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile 

genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 

x     

4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere 

ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 

    x 

5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin 

değerlendirmeler yapabilmek 

   x  

6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde 

aktarabilmek 

    x 

7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve 

öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak 

sorumluluk alabilmek 

     

8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara 

liderlik edebilmek 

     

9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve 

öğrenmesini yönlendirebilmek 

  x   

10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve 

sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 

x     



11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle 

destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 

x     

12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve 

işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin 

temel bilgilere sahip olmak 

 x    

13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri 

izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 

  x   

14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde 

kullanabilmek 

x     

15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak      

 

 

 

 

 

Ders Turizm İşletmeciliği Kod OASC 155 

Course Tourism Management Code OASC 155 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Bu dersin temel amacı, temel turizm bilgilerinin, turizm çeşitlerinin, turizm gelişimine 
etki eden unsurların, turizm araştırmalarında temel yaklaşımların, turizm 
endüstrisinin, turistik ürünü oluşturan unsurların, turizmin ekonomik, sosyal ve fiziksel 
boyutlarının ve Türkiye’de turizmin geleceğine yönelik eğilimlerin bir bütün olarak 
incelenmesi ve değerlendirilmesidir. 

İngilizce İçerik The main aim of this course is to examine and evaluate.the basic information about 

tourism, tourism types, elements affecting tourism development, basic approaches in 

tourism researches, tourism industry, tourism product components, , social and physical 

dimensions of tourism economy and future trends in tourism in Turkey  

 Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Temel Turizme giriş 

2.Hafta Turizmin Gelişmesine Etki Eden Unsurlar 

3.Hafta Turizm Çeşitleri 



4.Hafta Turizm Ekonomisi ve Fiziksel Çevre 

5.Hafta Turizm Hukuku 

6.Hafta Türkiye’nin Turizm Sorunları 

7.Hafta Turizm Planlaması 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Turizm Planlaması 

10.Hafta Turistik Ürün Oluşturma 

11.Hafta Turistik Ürün Oluşturma 

12.Hafta Şehir Turizmi 

13.Hafta Turizm Politikası 

14.Hafta Dönemin tekrarı ve gözden geçirilmesi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

O.DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Turizm işletmeciliği Dersi -   Program Öğrenme Çıktısı İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak 

sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal 

bilgileri yerinde kullanabilmek. 

 x    

2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri 

profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 

     

3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile 

genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 

     

4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere 

ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 

  x   

5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin 

değerlendirmeler yapabilmek 

    z 

6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde 

aktarabilmek 

  x   

7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve 

öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak 

sorumluluk alabilmek 

    x 

8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara 

liderlik edebilmek 

    x 

9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve 

öğrenmesini yönlendirebilmek 

 x    



10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve 

sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 

   x  

11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle 

destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 

x     

12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve 

işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin 

temel bilgilere sahip olmak 

 x    

13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri 

izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 

     

14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde 

kullanabilmek 

     

15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak      

 

 

 

 

Ders Türk Dili  Kod OTRD 152 

Course Turkish Language  Code OTRD 152 

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Türkçenin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini 

ifade etme, dili doğru ve etkili kullanmanın yollarıdır. 

İngilizce İçerik Thie contents of this course are Turkish structure and semantic features, basic works 

within the community to express themselves, using language accurately and effectively. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

HAFTALIK DERS KONULARI 

Hafta Konular 

1 Film gösterimi ve film üzerinden toplum, birey, sanat, sinema üzerine tartışma 

2 Yapısına göre cümleler 



3 Resmi yazışmalar, resmi yazışma kuralları, özel yazışmalar. Bunlar üzerinde somut örneklere dayanan 

uygulamalar, Türk yazar ve şairleri ile ilgili bilgilendirici sunum 

4 Yazılı anlatım türleri (makale, köşe yazısı, deneme, eleştiri, inceleme) 

5 Anı, biyografi, otobiyografi, günlük vb. 

6 Öykü, roman, tiyatro, senaryo..vb. 

7 Destan, efsane ve şiir türleri 

8 Ara sınav 

9 Dinleme sanatı, güzel konuşma, heyecan kontrolü 

10 Etkili sunum teknikleri, öğrenci sunumları, ses, diyalog, diksiyon 

11 Sözlü anlatım çeşitleri, hazırlıklı konuşmalar (panel, forum, sempozyum…vb.) 

12 Mülakat, öğrenci sunumlarından örnekler, öğrenci projelerinin somutlaştırılması 

13 Kısaltmalar, yazım kuralları, noktalama işaretleri 

14 Kısaltmalar, yazım kuralları, noktalama işaretleri 

 Final Sınavı 

 

 

 

 

O.DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Türk Dili   -   Program Öğrenme Çıktısı İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak 

sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal 

bilgileri yerinde kullanabilmek. 

     

2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri 

profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 

     

3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile 

genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 

     

4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere 

ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 

     

5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin 

değerlendirmeler yapabilmek 

     

6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde 

aktarabilmek 

     



7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve 

öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak 

sorumluluk alabilmek 

     

8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara 

liderlik edebilmek 

     

9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve 

öğrenmesini yönlendirebilmek 

     

10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve 

sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 

    x 

11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle 

destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 

    x 

12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve 

işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin 

temel bilgilere sahip olmak 

     

13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri 

izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 

     

14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde 

kullanabilmek 

     

15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak      

 

 

 

 

Ders  

Yabancı Dil Kurulu II 

Kod OYDL 152 

Course Foreign Language II Code OYDL 152 

Krediler Teori: 6 Uygulama: 3 Kredi: 8 AKTS: 12 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

will be taught to follow professional English lessons that students will see in the next 

year,and  to use after the license  and in their professional life. 

Ön Koşul YOK 



Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

HAFTALIK DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Tenses, Questions 

2 Present Tenses 

3 Past Tenses 

4 Much and Many 

5 Future Forms 

6 What… like 

7 Present Perfect 

8 Ara Sınav 

9 Present Perfect 

10 Have Got To 

11 Present Perfect Continuous 

12 Present Perfect Continuous 

13 Used To 

14 General Revision 

 Final Sınavı 

 

 

 

 

O.DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu  II -   Program Öğrenme Çıktısı İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak 

sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal 

bilgileri yerinde kullanabilmek. 

     

2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri 

profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 

     

3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile 

genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 

     



4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere 

ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 

     

5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin 

değerlendirmeler yapabilmek 

     

6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde 

aktarabilmek 

     

7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve 

öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak 

sorumluluk alabilmek 

     

8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara 

liderlik edebilmek 

     

9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve 

öğrenmesini yönlendirebilmek 

     

10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve 

sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 

    x 

11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle 

destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 

    x 

12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve 

işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin 

temel bilgilere sahip olmak 

    x 

13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri 

izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 

    x 

14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde 

kullanabilmek 

     

15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak      

 

 

 

 

 

Ders Mutfak Uygulamaları I Kod OASC 152 

Course Kitchen Practice I Code OASC 152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 2 Kredi: 4 AKTS: 5 

İçerik Dönem boyunca işlenen konular çerçevesinde mutfak bilgi ve becerilerinin 

geliştirilmesine yönelik atölye çalışmaları Kullanılmasını Kapsar. 

İngilizce İçerik Workshops about developing culinary knowledge and skills in the framework of the 

subjects tought throughout the semester 



Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Ara sınav %40 + 1 Final Sınavı %60) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Mutfak Ekipmanları Kullanımı ve İş Güvenliği 

2.Hafta Bıçak Kullanım Teknikleri ve Uygulaması 

3.Hafta Stok ve Et Suları 

4.Hafta Ana Soslarve Bağlayıcılar 

5.Hafta Çorbalar ve Çorba Çeşitleri 

6.Hafta Pasta Hamuru ve Makarna Çeşitleri 

7.Hafta Yumurta 

8.Hafta Pirinç ve Mutfaktaki Kullanımı 

9.Hafta Ara Sınav 

10.Hafta Kanatlı Hayvanlar Kesim ve Pişirme Teknikleri 

11.Hafta Dana Kesim ve Pişirme Teknikleri 

12.Hafta Kuzu Kesim ve Pişirme Teknikleri 

13.Hafta Balık Çeşitleri ve Kesim ve Pişirme Teknikleri 

14.Hafta Deniz Kabukluları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

O.DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Mutfak Uygulamaları I  -   Program Öğrenme Çıktısı İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak 

sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal 

bilgileri yerinde kullanabilmek. 

    x 

2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri 

profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 

 x    

3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile 

genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 

  x   

4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere 

ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 

    x 



5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin 

değerlendirmeler yapabilmek 

   x  

6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde 

aktarabilmek 

   x  

7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve 

öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak 

sorumluluk alabilmek 

    x 

8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara 

liderlik edebilmek 

   x  

9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve 

öğrenmesini yönlendirebilmek 

   x  

10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve 

sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 

    x 

11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle 

destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 

     

12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve 

işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin 

temel bilgilere sahip olmak 

    x 

13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri 

izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 

    x 

14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde 

kullanabilmek 

    x 

15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak      

 

 

 

 

Ders Gıda Teknolojisi Kod OASC 154 

Course Food Technology Code OASC 154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 5 

İçerik Gıda bileşenlerinde meydana gelen değişikliklerin gıdaların fiziksel, işlevsel ve besinsel 

özelliklerine etkileri. Gıda bulaşanları, gıda katkı maddeleri ve ilgili gıda mevzuatları. 

İngilizce İçerik Physical changes of food resulting in food ingredients, nutritional effects on functional 

properties. Food contaminants , food additives and food related health legislation 



Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Gıda Teknolojisine Giriş 

2.Hafta Meyve Sebze Teknolojisi 

3.Hafta Şeker Teknolojisi 

4.Hafta Süt Teknolojisi 

5.Hafta Yoğurt Teknolojisi 

6.Hafta Peynir Teknolojisi 

7.Hafta Et Teknolojisi 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Maya Kullanımı 

10.Hafta Dondurma Teknolojisi 

11.Hafta Konserve Teknolojisi 

12.Hafta Yağ Teknolojisi 

13.Hafta Aromamlar ve Aroma vericiler 

14.Hafta Katkı Maddeleri ve Emülgatörler 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

O.DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Gıda Teknolojisi   -   Program Öğrenme Çıktısı İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak 

sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal 

bilgileri yerinde kullanabilmek. 

    x 

2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri 

profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 

     

3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile 

genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 

    x 

4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere 

ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 

    x 



5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin 

değerlendirmeler yapabilmek 

     

6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde 

aktarabilmek 

     

7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve 

öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak 

sorumluluk alabilmek 

    x 

8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara 

liderlik edebilmek 

   x  

9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve 

öğrenmesini yönlendirebilmek 

   x  

10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve 

sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 

    x 

11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle 

destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 

     

12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve 

işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin 

temel bilgilere sahip olmak 

    x 

13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri 

izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 

    x 

14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde 

kullanabilmek 

    x 

15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak     x 

 

 

Ders Hijyen ve Sanitasyon Kod OASC 156 

Course Hygine and Sanitation Code OASC 156 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Mutfakta güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak; sanitasyonun tanımı ve önemi, 

mikroorganizmaların önemi, bulaşma kaynakları, mikroorganizma üremesine etki eden 

faktörler, gıda üretiminde personel hijyeni, mutfakta güvenlik, HACCP. 

İngilizce İçerik Basic knowledge about providing safety in the kitchen. The definition and importance of 

sanitation, importance and contamination source of microorganisms, parameters that 

affect microbial growth, personal hygiene in food industry, safety in the kitchen, 

HACCP. 
Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 



Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Gıda Endüstrisinde Sanitasyon ve Güvenlik 

2.Hafta Mikroorganizmaların Sanitasyon ile İlişkisi 

3.Hafta Mikroorganizmaların bulaşma kaynakları ve gıdalarda üremesine etki eden faktörler 

4.Hafta Personel hijyeni ve mutfakta güvenlik kuralları 

5.Hafta Personel hijyeni uygulamaları 

6.Hafta Sanitasyonda HACCP’in yeri 

7.Hafta Temizlik ve sanitasyon 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Atık Uzaklaştırma & Zararlı Kontrolü 

10.Hafta Depolamada Sanitasyon 

11.Hafta Bazı gıdaların üretiminde işleme sanitasyonu 

12.Hafta Gıda Sunum Sanitasyonu 

13.Hafta Su ve hava hijyeni, Risk yönetimi 

14.Hafta Gıda işleme için hijyenik tasarım ve yapı, Yönetim ve sanitasyon 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

O.DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Hijyen ve Sanitasyon   -   Program Öğrenme Çıktısı İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak 

sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal 

bilgileri yerinde kullanabilmek. 

    x 

2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri 

profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 

     

3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile 

genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 

    x 

4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere 

ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 

    x 

5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin 

değerlendirmeler yapabilmek 

     

6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde      



 aktarabilmek      

7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve 

öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak 

sorumluluk alabilmek 

    x 

8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara 

liderlik edebilmek 

   x  

9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve 

öğrenmesini yönlendirebilmek 

   x  

10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve 

sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 

    x 

11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle 

destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 

     

12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve 

işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin 

temel bilgilere sahip olmak 

    x 

13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri 

izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 

    x 

14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde 

kullanabilmek 

    x 

15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak     x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Gıda Mevzuatı ve Meslek Etiği Kod OASC 251 

Course Food Law and Professional Ethics Code OASC 251 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Gıdaların çeşitli kalite özelliklerinin değerlendirilmesine yönelik kontrol ve analiz 

yöntemleri, kalite uygulamaları ve standartları, HACCP, gıda kanunu, gıda kodeksi, gıda 

mevzuatı, tebliğ ve yönetmelikler, gıda standartları. 

İngilizce İçerik For the assessment of a variety of quality control of food and analysis methods,practices 

and quality standards, HACCP, food law, food codex, food regulations, notificationsand 

regulations, foodstandards. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 



Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Kalite, kalite kontrol temel kavramları ve organizasyonu 

2.Hafta Gıdalarda proses ve kalite kontrol kriterleri 

3.Hafta Gıdalarda kalite kontrol uygulamaları: HACCP, GMP, GHP, 5S, Kaizen 

4.Hafta Gıdalarda kalite kontrol uygulamaları: ISO 9000, ISO 22000 

5.Hafta Analiz ve test yöntemleri, akreditasyon ve validasyon 

6.Hafta Farklı gıdaların üretiminde kalite uygulamaları 

7.Hafta Gıda kanunu 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Gıda denetleme esasları, denetleyiciler ve meslek etiği 

10.Hafta Türk Gıda Kodeksi: Amaç, kapsam ve tanımalar 

11.Hafta Türk Gıda Kodeksi: Katkı maddeleri ve etiketleme 

12.Hafta Gıda üretim ve satış yerlerine ilişkin mevzuat 

13.Hafta Gıda üretim ve satış yerlerine ilişkin mevzuat 

14.Hafta Gıda üretim ve satış yerlerinde hijyen uygulamalarına ilişkin yönetmelik 

Türk Gıda Kodeks Yönetmeliği Farklı gıdalara ait tebliğler ve standartlar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



 

 

 

 

 

O.DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Gıda Mevzuatı ve Meslek Etiği  -   Program Öğrenme Çıktısı İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak 

sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal 

bilgileri yerinde kullanabilmek. 

    x 

2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri 

profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 

     

3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile 

genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 

    x 

4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere 

ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 

    x 

5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin 

değerlendirmeler yapabilmek 

     

6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde 

aktarabilmek 

     

7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve 

öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak 

sorumluluk alabilmek 

     

8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara 

liderlik edebilmek 

     

9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve 

öğrenmesini yönlendirebilmek 

     

10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve 

sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 

    x 

11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle 

destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 

    x 

12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve 

işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin 

temel bilgilere sahip olmak 

    x 

13 Bir  yabancı  dili  kullanarak  Mutfak  Sanatları  ve  Yönetimi  ile  ilgili     bilgileri      



 izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek      

14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde 

kullanabilmek 

     

15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak     x 

 

 

 

 

Ders Mutfak Yönetimi ve Tasarımı Kod OASC 253 

Course Kitchen Design and Layout Code OASC 253 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Ticari mutfak planlama ve kurulumu temel ilkeleri bu derste anlatılmaktadır. Kullanılan 

malzeme ve ekipman farklılıklarına göre yiyecek içecek alanı ve üretim alan 

kurulumunun akışı değişkenlik göstermektedir. Bu farklılıklara göre öğrencilere mutfk 

kurulum ve amaçları gösterilmektedir. 

İngilizce İçerik The foundational principles of commercial kitchen design are introduced in this course. 

Emphasis is placed on understanding how users interact with the food court and how the 

designer can create a layout that is more efficient and intuitive. Students also learn the 

basics of kitchen construction, particularly common plumbing and electrical layouts. The 

class explains how the task of kitchen design changes between new construction and 

remodeling projects 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Mutfak Planlama ve Kurulumu 

2.Hafta Amacına Göre Mutfak Kurulumları 

3.Hafta Restoran Mutfakları 

4.Hafta Fine Dinning Restoran Mutfakları 

5.Hafta Fast Food Restoranları 

6.Hafta Catering Mutfakları 

7.Hafta Otel Mutfakları 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Otel Mutfakları 

10.Hafta Yemek Fabrikaları 

11.Hafta Pastane ve Ekmek Üretim Merkezleri 

12.Hafta Yarı Hazır Gıda Üretimi Yapan Gıda Fabrikaları 

13.Hafta Arge Mutfak ve Laboratuvarları 



14.Hafta Dönemin Genel Olarak Gözden Geçirilmesi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

O.DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Mutfak Yönetimi ve Tasarımı   Program Öğrenme Çıktısı İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak 

sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal 

bilgileri yerinde kullanabilmek. 

    x 

2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri 

profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 

     

3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile 

genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 

    x 

4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere 

ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 

     

5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin 

değerlendirmeler yapabilmek 

     

6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde 

aktarabilmek 

     

7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve 

öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak 

sorumluluk alabilmek 

  x   

8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara 

liderlik edebilmek 

    x 

9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve 

öğrenmesini yönlendirebilmek 

    x 

10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve 

sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 

     

11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle 

destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 

    x 

12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve 

işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin 

temel bilgilere sahip olmak 

    x 



13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri 

izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 

     

14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde 

kullanabilmek 

     

15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak      

 

 

Ders Restoran Yönetimi Kod OASC 255 

Course Restaurant Management Code OASC 255 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Başarılı bir restoran yönetimi için gerekli tüm konuları ve birbirleriyle olan bağlantılarını 

detaylı bir şekilde incelemek, restoran konsepti oluşturma surecinden,  menü 

hazırlamaya, bütçe oluşturma ve harcamaların kontrolünden, kadropersonel oluşturma, 

yiyecek ve gerekli ekipmanların satın alınışına, bar ve içki yönetimine, günlük 

operasyonlardan pazarlama planları oluşturmaya kadar uzanan çok geniş bir yelpazede 

öğrencilere gerekli tüm bilgileri vermek. 

İngilizce İçerik This course aims to analyze keypoints of a successful restaurant operation. Key points 

include; Restaurant concept and branding, menu design, budget, cost control, human 

resource management, equipments and supply chain process. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Restoran Tarihi ve Gelişimi 

2.Hafta Restoran Endüstrisi Hakkında Bilgi 

3.Hafta Restoran Kurulum Planlama 

4.Hafta Menü Planlama ve Değerlendirme 

5.Hafta Restoran Ekipmanları 

6.Hafta Restoran Pazarlama 

7.Hafta İnsan Kaynakları 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Satın Alma ve Depolama 

10.Hafta Yiyecek ve İçecek Üretimi ve Servisi 

11.Hafta İşçi Maliyetleri 

12.Hafta Restoran Banket ve Operasyonları 

13.Hafta Restoran Proje Sunumları 

14.Hafta Restoran Proje Sunumları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



 

 

 

O.DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Restoran Yönetimi   -   Program Öğrenme Çıktısı İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak 

sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal 

bilgileri yerinde kullanabilmek. 

    x 

2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri 

profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 

     

3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile 

genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 

    x 

4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere 

ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 

    x 

5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin 

değerlendirmeler yapabilmek 

 x    

6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde 

aktarabilmek 

  x   

7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve 

öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak 

sorumluluk alabilmek 

    x 

8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara 

liderlik edebilmek 

    x 

9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve 

öğrenmesini yönlendirebilmek 

    x 

10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve 

sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 

    x 

11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle 

destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 

    x 

12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve 

işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin 

temel bilgilere sahip olmak 

    x 

13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri 

izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 

     



14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde 

kullanabilmek 

    x 

15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak     x 

 

 

Ders Mutfak Uygulamaları II Kod OASC 257 

Course Kıtchen Practice II Code OASC 257 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 3 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Dönem boyunca işlenen konular çerçevesinde mutfak bilgi ve becerilerinin 

geliştirilmesine yönelik atölye çalışmaları 

İngilizce İçerik Workshops about developing culinary knowledge and skills in the framework of the 

subjects toughed throughout the semester 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Müfredat hakkında genel bilgilendirme mutfak ekipmanları kullanımı ve iş güvenliği 

2.Hafta Ders Tanımı ve Mutfak Uygulamaları -1 dersi  Konu Başlıkları tekrarı 

3.Hafta Tenderloin kesim stilleri ve Tenderloin ile pişirme teknikleri 

• Beef Straganoff ve PatatesPüresi 

• Steak Tartar ve VenigretteDressing– 

• Dana Carpaccio Roka veParmesan 

• Madellion Pişirme dereceleri Pappercorn Bearnaise, Kök sebzelerragut, 
PommesGillet 

4.Hafta Fırında Kanatlı Hayvan Pişirme 
Kanatlı hayvanlar ile ilgili genel bilgi 

• Brine Solusyon ve Bütün Tavuk Pişirme, kahverengiPirinç 

• Bıldırcın , Jus Lie, Kırmızı lahana veMısır 

• TavukMarsala 

• Buffalo Wing , Blue cheese ranch, Chicken wingssos 

• Tavuk Rulo-Roulade 
5.Hafta Braissing pişirme yöntemi ile İlikli et pişirme 

• Osso Bucco ve FırınlanmışSebzeler 

• RoastBeef 

• Ribs – Kaburga , BrineSolusyon 

6.Hafta Küçük Balık Fileto Çıkarma ve Porsiyonlama ve Marinasyon teknikleri 

• FishStock 

• Barbun ButterflyCutting 



 • Mercan 

• Hamsimarine 

• UskumruPate 

• DilBalığı,  Renkli Domatesler-Enginar 

7.Hafta Deniz Kabukluları 

• Deniz MahsülleriStock 

• PoşeIstakoz 

• KaridesRisotto 

• Deniz TarağıFricasse 

• VongolaPasta 

• MidyeMarinara 

• IstakozBisque 
8.Hafta Vize Sınavı 

9.Hafta Büyük  Balık Fileto Çıkarma ve Porsiyonlama 

• Somonızgara 

• Gravlaks 

• Kalkan 

• LevrekCeviche 

• Boullabaise 
10.Hafta Kuzu eti kesim teknikleri 

• Fırında KuzuBut 

• FrenchCut 

• Noissette 

• Kuzu ButRulo 

11.Hafta Av Hayvanları Çeşitleri – Kesim Teknikleri – Pişirme Yöntemleri Tavuk Açma ve Pişirme 
Teknikleri 

• Av HayvanlarıStock 

• Tavşan 

• Geyik 

• Ördek 

12.Hafta Pate yapımı 

• FoisGras 

• Tavuk Ciğer Pate enCroute 

• AhtapotTerrine 

• Tavuk Galantine ve TavukTerrine 

• KuşkonmazMousse 

13.Hafta Makarna Hamuru 
• MakarnaÇeşitleri 

• Renkli makarnahamurları 

14.Hafta Fransız Soğan Çorbası 

Beef Wellington ve Sauce Chateubriand 
Escargote 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



 

 

 

O.DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Mutfak Uygulamaları II   -   Program Öğrenme Çıktısı İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak 

sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal 

bilgileri yerinde kullanabilmek. 

    x 

2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri 

profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 

    x 

3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile 

genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 

    x 

4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere 

ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 

    x 

5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin 

değerlendirmeler yapabilmek 

    x 

6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde 

aktarabilmek 

  x   

7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve 

öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak 

sorumluluk alabilmek 

    x 

8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara 

liderlik edebilmek 

    x 

9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve 

öğrenmesini yönlendirebilmek 

    x 

10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve 

sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 

    x 

11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle 

destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 

    x 

12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve 

işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin 

temel bilgilere sahip olmak 

    x 

13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri 

izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 

     



14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde 

kullanabilmek 

    x 

15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak     x 

 

 

 

 

Ders Türk Mutfak Kültürü ve Uygulamaları Kod OASC 259 

Course Turkish Cuisine Culture and Practices Code OASC 259 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Türk Mutfağı’nı oluşturan temel malzeme ve tekniklerin kullanımının teorik ve 

uygulamalı olarak çalışılması. 

İngilizce İçerik The general structure of Turkish Cuisine. The ingredients used in Turkish Cuisine and 

applications about preparing food by using these ingredients.  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Türk Mutfağı’nıctrln oluşum süreci ve genel özellikleri .(teorik) 

2.Hafta Türk Mutfağı’nı oluşturan faktörler. (öğünler, malzemeler, hazırlama, pişirme,sunma ve 

saklama teknikleri/teorik) 

3.Hafta Kutsal besinimiz: Ekmek ve pide çeşitleri. 

4.Hafta Başlangıçlar (çorbalar) 

5.Hafta Et yemekleri, köfteler, pastırma yapımı. 

6.Hafta Etli ve etsiz sebze yemekleri. 
7.Hafta Zeytinyağlılar, Mezeler 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Hamur işleri (börekler, mantılar, erişteler) 

10.Hafta Kuru baklagiller. 

11.Hafta Yumurtalı yemekler ve pilavlar. 

12.Hafta Tatlılar, helvalar, hoşaflar ve içecekler. 

13.Hafta Özel gün yemekleri (Doğum, bayram, düğün, ölüm vb) 
14.Hafta Kış hazırlıkları. 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



 

 

 

O.DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Türk Mutfak Kültürü ve Uygulamaları -   Program Öğrenme Çıktısı İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak 

sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal 

bilgileri yerinde kullanabilmek. 

    x 

2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri 

profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 

    x 

3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile 

genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 

    x 

4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere 

ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 

    x 

5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin 

değerlendirmeler yapabilmek 

    x 

6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde 

aktarabilmek 

  x   

7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve 

öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak 

sorumluluk alabilmek 

    x 

8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara 

liderlik edebilmek 

    x 

9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve 

öğrenmesini yönlendirebilmek 

    x 

10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve 

sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 

    x 

11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle 

destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 

    x 

12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve 

işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin 

temel bilgilere sahip olmak 

    x 

13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri 

izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 

     



14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde 

kullanabilmek 

    x 

15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak     x 

 

 

 

 

Ders Pastacılık ve Ekmekçiliğe Giriş Kod OASC 261 

Course Introduction to Pastry and Baking Code OASC 261 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 3 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Bu ders genel olarak öğrenciyi profesyonel anlamda bir pastanedeki ekipmanların 

kullanımına hazırlar. Ayrıca hijyen ve güvenlik olgularını da ele alır. Bu ders öğrencilere 

tarifi düzgün bir şekilde takip etmelerini, karıştırmayı, kurabiye, tart, pasta, muffin 

yapımı ile ilgili donanım kazandırır. 

İngilizce İçerik This course will provide students with the basic skills required for entry level work in a 

bakery or the pastry shop of a restaurant or hotel. These skills include: wellbalanced 

formulas – understand basic mixing methods working in a safe and sanitary manner – 

basic cake decoration; Reading and accurately following a recipe; proper mixing, 

makeup and baking of yeasty raised products, laminated doughs, cookies, cakes, pies and 

tarts; basic cake decorating techniques using a pastry bag; platingtechniques. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Müfredat hakkında genel bilgilendirme pastacılık ekipmanları kullanımı ve iş güvenliği 

2.Hafta Pastacılık Terminolojisi, Malzeme Bilgisi ve Ekmek Yapımına Giriş 

3.Hafta Ekmek Yapım Teknikleri 
Ekmek Çeşitleri, Temel Ekmek Yapımı, Ekmek Şekillendirme 
Beyaz Ekmek, Çavdar Ekmeği, Baget Ekmeği 

4.Hafta Kurabiye Yapım Teknikleri 
Kurabiye Tarihçesi ve Yoğurma Teknikleri ve Çeşitlerine göre kurabiyeler 
Biscotti, Tuzlu Kurabiye - Tereyağlı Kurabiye – Vanilyalı Kurabiye 

5.Hafta Tart Hamurları ve Tart çeşitleri 
Limon Dolgulu Tart- Taze Meyveli Tart 

6.Hafta Kiş Hamuru 
Kiş Lorainne – Frangipane Tart – Crumle Tart 

7.Hafta Pandispanya - Bisküvi ve Kek çeşitleri 
Temel Pandispanya Yapımı 

Brownie – Pound Kek – Muffin 
8.Hafta Ara Sınavı 



9.Hafta Ganaş Krema ve Mousse Çeşitleri 
Temel Pasta Birleştirme ve Ganaş yapımı Kaplama Teknikleri 
Kara orman pastası – Beyaz Çikolatalı Mousse 

10.Hafta Custard Tatlılar ve Custard Çeşitleri 
Creme Caramel – Creme Brule – Temel Dondurma Yapımı - Dondurma – Zabaglione 

11.Hafta Pate Choux 
Hamurun Kullanım Yeri ve Teknikleri 
Ekler – Profiterol – Paris Brest –Gougette 

12.Hafta Mayalı Hamurlar 
Brioche - Poğaça -  Açma – Donut – Kugelhof 

13.Hafta Lamine Yaprak Hamurlara Giriş 

Milföy Hamuru  – Napolyon Pasta 
14.Hafta Croissant Hamuru – Brioche 

Croissant – Danish Çöreği 
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

O.DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Pastacılık ve Ekmekçiliğe Giriş  -   Program Öğrenme Çıktısı İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak 

sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal 

bilgileri yerinde kullanabilmek. 

    x 

2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri 

profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 

    x 

3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile 

genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 

    x 

4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere 

ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 

    x 

5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin 

değerlendirmeler yapabilmek 

    x 

6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde 

aktarabilmek 

  x   

7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve 

öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak 

sorumluluk alabilmek 

    x 

8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara 

liderlik edebilmek 

    x 

9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve 

öğrenmesini yönlendirebilmek 

    x 



10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve 

sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 

    x 

11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle 

destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 

    x 

12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve 

işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin 

temel bilgilere sahip olmak 

    x 

13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri 

izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 

     

14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde 

kullanabilmek 

    x 

15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak     x 

 

 

 

 

Ders Mutfak Akımları ve Gelişimi Kod OASC 213 

Course Culinary Trends Code OASC 213 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 2 

İçerik Bu dersin sonunda öğrencilerin; gıdanın zaman içerisindeki değişen yeriyle araştırmaya 

yönelik çalışmalar sonunda geleceğe yönelik yeni trenler üretmesi beklenilmektedir. 

İngilizce İçerik In this course research is undertaken within the timeline of food history and students are 

expected to research and develop new ideas for future trends in food sector. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler 

2.Hafta Fast Food Akımı 

3.Hafta Slow Food Akımı 

4.Hafta Temalı Restoranlar 

5.Hafta Michlenne Yıldızlı Restoranlar – Mutfakları ve Şefleri 

6.Hafta Organik ve Ekolojik Tarım 

7.Hafta Organik ve Ekolojik Tarım 



8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Yöresel Mutfaklar – Natüralist Yaklaşım 

10.Hafta Kent Mutfakları 

11.Hafta Yiyecek Stilistliği ve Yenilebilir Süsleme 

12.Hafta Sunum Teknikleri 

13.Hafta Moleküler Gastronomi 

14.Hafta Moleküler Gastronomi ve Döneme Genel Bakış 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

O.DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Mutfak Akımları ve Gelişimi    -   Program Öğrenme Çıktısı İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak 

sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal 

bilgileri yerinde kullanabilmek. 

    x 

2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri 

profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 

    x 

3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile 

genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 

    x 

4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere 

ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 

    x 

5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin 

değerlendirmeler yapabilmek 

    x 

6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde 

aktarabilmek 

  x   

7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve 

öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak 

sorumluluk alabilmek 

    x 

8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara 

liderlik edebilmek 

    x 

9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve 

öğrenmesini yönlendirebilmek 

    x 

10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve 

sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 

    x 

11 Düşüncelerini  ve  sorunlara  ilişkin  çözüm  önerilerini  nicel  ve  nitel   verilerle     x 



 destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek      

12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve 

işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin 

temel bilgilere sahip olmak 

    x 

13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri 

izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 

     

14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde 

kullanabilmek 

    x 

15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak     x 

 

Ders Mesleki ingilizce Kod OASC 263 

Course  Code OASC 263 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek ingilizce terimlerin verilmesi. 
Mesleki terim, kavram ve terminoloji, Mutfak araç gereçlerinin İngilizce terimleri, Kişisel 
bakım, Hijyen ve sanitasyon ile ilgili mesleki terimler, Yemek pişirme terimleri ve Türk 
mutfağına özgü yemeklerin İngilizce tariflerinin verilmesi 

İngilizce İçerik English terms that will form the basis of professional foreign language competences. 

Vocational terms, concepts and terminology, English terms of kitchen utensils, Personal 
care, Occupational terms related to hygiene and sanitation, Cooking terms and English 
descriptions of Turkish cuisine 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta   Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek ingilizce terimler 

2.Hafta Mutfak terrimlerinde mesleki yabancı dile giriş 

3.Hafta Mesleki terim ve kavramlar 

4.Hafta Mesleki terim ve kavramlar 

5.Hafta Mesleki terminoloji 

6.Hafta Mesleki terminoloji 

7.Hafta Mutfak araç ve gereçlerinin ingilizce terimleri 



8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Kişisel bakım, Hijyen ve sanitasyon ile ilgili mesleki terimler 

10.Hafta Kişisel bakım, Hijyen ve sanitasyon ile ilgili mesleki terimler 

11.Hafta Yemek pişirme terimleri 

12.Hafta Yemek pişirme terimleri 

13.Hafta Türk mutfağına özgü yemeklerin İngilizce tariflerinin verilmesi 
14.Hafta Türk mutfağına özgü yemeklerin İngilizce tariflerinin verilmesi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

O.DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Mesleki İngilizce    -   Program Öğrenme Çıktısı İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak 

sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal 

bilgileri yerinde kullanabilmek. 

     

2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri 

profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 

     

3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile 

genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 

     

4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere 

ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 

     

5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin 

değerlendirmeler yapabilmek 

     

6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde 

aktarabilmek 

     

7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve 

öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak 

sorumluluk alabilmek 

     

8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara 

liderlik edebilmek 

     

9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve 

öğrenmesini yönlendirebilmek 

     

10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve 

sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 

     

11 Düşüncelerini  ve  sorunlara  ilişkin  çözüm  önerilerini  nicel  ve  nitel   verilerle       



 destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek      

12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve 

işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin 

temel bilgilere sahip olmak 

     

13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri 

izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 

    x 

14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde 

kullanabilmek 

     

15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak      

 

 

 

Ders Yöresel Türk Mutfakları Kod OASC 252 

Course Regional Turkish Cuisine Code OASC 252 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 3 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Yöresel Türk Mutfaklarına ait menülerin beslenme ilkelerine uygun şekilde hazırlanması 

ve sunumuna ilişkin bilgilerin edinilmesi. Yöresel Türk Mutfaklarında kullanılan 

malzemeler ve bu malzemelerle yemek hazırlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik 

uygulamalar. Yöresel Türk Mutfaklarına has tarihi ve kültürel öğeler ile bu öğelerle 

uyumlu yemek sunumu ve organizasyonu 

İngilizce İçerik Preparing and presenting menus in the Regional Turkish Cuisine in accordance with 

nutritional principles. The general structure of Regional Turkish Cuisine. The ingredients 

used in Regional Turkish Cuisine and applications about preparing food by using these 

ingredients. Historical and cultural elements special to Regional Turkish Cuisine and 

plate presentation and organization compatible with these elements 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Yöresel Mutfaklara giriş .(teorik) 

2.Hafta Yöresel farklılıklar, sofra gelenekleri,malzemeçeşitliliği. 

3.Hafta Marmara Bölgesi 

4.Hafta İç Anadolu Bölgesi 

5.Hafta Ege Bölgesi 

6.Hafta Akdeniz Bölgesi 



7.Hafta Doğu Anadolu Bölgesi 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Doğu Anadolu Bölgesi 

10.Hafta Karadeniz Bölgesi 

11.Hafta Etnik lezzetler 

12.Hafta Yöresel özel gün yemekleri 

13.Hafta Güney Doğu Anadolu Bölgesi 
14.Hafta SINIFIN ÖZEL GÜN YEMEĞİ 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

O.DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yöresel Türk Mutfakları -   Program Öğrenme Çıktısı İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak 

sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal 

bilgileri yerinde kullanabilmek. 

    x 

2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri 

profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 

    x 

3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile 

genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 

    x 

4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere 

ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 

    x 

5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin 

değerlendirmeler yapabilmek 

    x 

6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde 

aktarabilmek 

  x   

7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve 

öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak 

sorumluluk alabilmek 

    x 

8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara 

liderlik edebilmek 

    x 

9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve 

öğrenmesini yönlendirebilmek 

    x 

10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve 

sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 

    x 



11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle 

destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 

    x 

12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve 

işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin 

temel bilgilere sahip olmak 

    x 

13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri 

izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 

     

14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde 

kullanabilmek 

    x 

15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak     x 

 

 

 

 

Ders İleri Pastacılık ve Ekmekçilik Kod OASC 254 

Course Advanced Pastry and Baking Code OASC 254 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 3 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Bu ders genel olarak öğrencinin ileri pastacılık tekniklerini yakinen tanımasını sağlar. 

Süsleme – Pastane menü planlama – Ürün çeşitlerine göre reçete uygulamaları ve Dünya 

Pastacılık trendeleri 

İngilizce İçerik This course will provide students with the advanced skills in pastry. Decorating - Patisserie 

menu planning - Prescription applications according to product types and world pastry 

trends 
 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dünya Pastaları Sacher – Napollion - 

2.Hafta Farklı Bisküvi Teknikleri – Cigarette Biscuit 

3.Hafta Farklı Bisküvi Teknikleri – Pyramide ve Rulo Pasta 

4.Hafta Ekşi Mayalı Ekmek Üretimi 

5.Hafta Çikolata Uygulama 

6.Hafta Çikolata Uygulama 

7.Hafta Macaron ve Marshmallow 

8.Hafta Ara Sınav  ve Proje Sunumları 

9.Hafta Katlı patalar 



10.Hafta Restoran Tatlıları 

11.Hafta Türk Tatlıları 

12.Hafta İleri Ekmek Teknikleri 

13.Hafta Türk Kahvaltılık Ekmekleri 

14.Hafta Beze ile Bisküli Pastalar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

O.DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İleri Pastacılık ve Ekmekçilik -   Program Öğrenme Çıktısı İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak 

sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal 

bilgileri yerinde kullanabilmek. 

    x 

2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri 

profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 

    x 

3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile 

genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 

    x 

4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere 

ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 

    x 

5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin 

değerlendirmeler yapabilmek 

    x 

6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde 

aktarabilmek 

  x   

7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve 

öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak 

sorumluluk alabilmek 

    x 

8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara 

liderlik edebilmek 

    x 

9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve 

öğrenmesini yönlendirebilmek 

    x 

10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve 

sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 

    x 

11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle 

destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 

    x 



12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve 

işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin 

temel bilgilere sahip olmak 

    x 

13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri 

izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 

     

14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde 

kullanabilmek 

    x 

15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak     x 

 

 

 

 

 

 

Ders Mutfak Uygulamaları III Kod OASC 256 

Course Kıtchen Practice III Code OASC 256 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 3 Kredi: 4 AKTS: 5 

İçerik Dönem boyunca işlenen konular çerçevesinde mutfak bilgi ve becerilerinin 

geliştirilmesine yönelik atölye çalışmaları 

İngilizce İçerik Workshops about developing culinary knowledge and skills in the framework of the 

subjects toughed throughout the semester 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Ala Carte Menü Uygulama 

2.Hafta Ala Carte Menü Uygulama 

3.Hafta Ala Carte Menü Uygulama 

4.Hafta Ala Carte Menü Uygulama 

5.Hafta Ala Carte Menü Uygulama 

6.Hafta Ala Carte Menü Uygulama 
7.Hafta Ala Carte Menü Uygulama 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Ala Carte Menü Uygulama 

10.Hafta Ala Carte Menü Uygulama 

11.Hafta Ala Carte Menü Uygulama 



12.Hafta Ala Carte Menü Uygulama 

13.Hafta Ala Carte Menü Uygulama 

14.Hafta Ala Carte Menü Uygulama 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

O.DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Mutfak Uygulamaları III   -   Program Öğrenme Çıktısı İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak 

sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal 

bilgileri yerinde kullanabilmek. 

    x 

2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri 

profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 

    x 

3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile 

genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 

    x 

4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere 

ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 

    x 

5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin 

değerlendirmeler yapabilmek 

    x 

6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde 

aktarabilmek 

  x   

7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve 

öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak 

sorumluluk alabilmek 

    x 

8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara 

liderlik edebilmek 

    x 

9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve 

öğrenmesini yönlendirebilmek 

    x 

10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve 

sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 

    x 

11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle 

destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 

    x 

12 Mutfak  Sanatları  ve   Yönetimine  temel  oluşturan   gastronomi,   tasarım  ve     x 



 işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin 

temel bilgilere sahip olmak 

     

13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri 

izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 

     

14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde 

kullanabilmek 

    x 

15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak     x 

 

 

 

 

 

 

Ders İçecek Bilimi ve Önöloji Kod OASC 258 

Course Beverage Culture and Enology Code OASC 258 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Alkollü ve alkolsüz içeceklerin üretimi, saklanması ve sunumu. İçecek tüketimi ve 

kültürü, yemek ve içecek uyumu ile ilgili uygulamalar. 

İngilizce İçerik Beverage history, culture, production, storing and presentation of alcoholic and 

nonalcoholic drinks, beverages\nConsumption thru cultures, applications on food and 

beverage match. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İçeceklerin Tarihi 

2.Hafta Türk İçecek Kültürü ve Tüketim Alışkanlıkları 

3.Hafta Kahve Kültürü 

4.Hafta Çay Kültürü 

5.Hafta Alkolsüz İçecekler 

6.Hafta Bar Yönetimi ve Ekipmanları 

7.Hafta Bira 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Şarap 

10.Hafta Şarap 

11.Hafta 
Yüksel Alkollüler 

12.Hafta Likörler 



13.Hafta Kokteyller 

14.Hafta Dönemin Gözden Geçirilmesi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

O.DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İçecek Bilimi ve Önöloji   -   Program Öğrenme Çıktısı İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak 

sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal 

bilgileri yerinde kullanabilmek. 

    x 

2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri 

profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 

    x 

3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile 

genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 

    x 

4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere 

ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 

    x 

5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin 

değerlendirmeler yapabilmek 

    x 

6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde 

aktarabilmek 

  x   

7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve 

öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak 

sorumluluk alabilmek 

    x 

8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara 

liderlik edebilmek 

    x 

9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve 

öğrenmesini yönlendirebilmek 

    x 

10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve 

sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 

    x 

11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle 

destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 

    x 

12 Mutfak  Sanatları  ve   Yönetimine  temel  oluşturan   gastronomi,  tasarım   ve     x 



 işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin 

temel bilgilere sahip olmak 

     

13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri 

izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 

     

14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde 

kullanabilmek 

    x 

15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak     x 

 

 

 

 

Ders Ulusal Mutfaklar Kod OASC 260 

Course National Cuisines Code OASC 260 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 2 Kredi: 4 AKTS: 3 

İçerik Geleneksel Kıta ve Ulusal mutfaklarının genel yapısı. Geleneksel Mutfaklarda kullanılan 

malzemeler ve bu malzemelerle yemek hazırlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik 

uygulamalar. Ulusal mutfaklara has tarihi ve kültürel öğeler ile bu öğelerle uyumlu 

yemek sunumu ve organizasyonu 

İngilizce İçerik The general structure of National Cuisines. The ingredients used in National Cuisines 

and applications about preparing food by using these ingredients. Historical and cultural 

elements special to National Cuisines and plate presentation and organization compatible 

with theseelements. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Ders hakkında Genel Bilgi 

Kıtalar ve Coğrafyalar 

Popüler Kültür 

2.Hafta Güney Avrupa – İtalya Mutfak Kültürü 

3.Hafta Fransa Mutfak Kültürü 

4.Hafta İspanya Mutfak Kültürü 

5.Hafta Orta Doğu Mutfakları 

Türkiye – Yunanistan 

6.Hafta Mısır, Lübnan, Suriye ve Israil Mutfak Kültürü 

7.Hafta Kuzey Afrika Mutfakları 

Fas, Cezayir, Tunus Mutfak Kültürü 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Uzak Doğu Mutfakları 

Japonya Mutfak Kültürü 



10.Hafta Çin  Mutfak Kültürü 

11.Hafta Çin  Mutfak Kültürü 

12.Hafta Güney Doğu Asya Mutfakları 

Tayland – Vietnam – Hindistan  Mutfak Kültürü 

13.Hafta Karayib Denizi Ada Mutfakları 

Kuba, Jameika, Dominik Cumhuriyeti, Haiti, Porto Riko 

Mutfak Kültürü 

14.Hafta Meksika Mutfak Kültürü 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

O.DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Ulusal Mutfaklar    -   Program Öğrenme Çıktısı İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak 

sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal 

bilgileri yerinde kullanabilmek. 

    x 

2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri 

profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 

    x 

3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile 

genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 

    x 

4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere 

ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 

    x 

5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin 

değerlendirmeler yapabilmek 

    x 

6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde 

aktarabilmek 

  x   

7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve 

öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak 

sorumluluk alabilmek 

    x 

8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara 

liderlik edebilmek 

    x 

9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve 

öğrenmesini yönlendirebilmek 

    x 



10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve 

sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 

    x 

11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle 

destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 

    x 

12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve 

işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin 

temel bilgilere sahip olmak 

    x 

13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri 

izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 

     

14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde 

kullanabilmek 

    x 

15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak     x 

 

 

 

 

Ders Yiyecek İçecek Otomasyon Sistemleri Kod OASC 262 

Course Food and Beverage Otonmation Systems Code OASC 262 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Otomasyon sisteminin tanımını, kullanımını ve yiyecek içecek işletmelerindeki yerinin 

önemini anlar. 

İngilizce İçerik The definition of the automation system, understands the importance of the place of use 

of the food and beverage business. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Otomasyonun tanımı ve gelişimi 

2.Hafta Otomasyon sisteminin kullanım alanları 

3.Hafta Otomasyon sisteminin kullanım alanları (devam) 

4.Hafta Otomasyon sisteminin kullanım alanları (devam) 

5.Hafta Otomasyon sistemleri Kullanımı 

6.Hafta Otomasyon sisteminin avantaj ve dezavantajları 



7.Hafta Otomasyon sisteminin avantaj ve dezavantajları 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Otomasyon sistemi çeşitleri 

10.Hafta Otomasyon sistemi çeşitleri 

11.Hafta Yiyecek içecek işletmelerinde otomasyon kullanımı 

12.Hafta Yiyecek içecek işletmelerinde otomasyon kullanımı 

13.Hafta Yiyecek içecek işletmelerinde otomasyon kullanımı 

14.Hafta Yiyecek içecek işletmelerinde otomasyon kullanımı 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

O.DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yiyecek İçecekOtomasyonSistemleri -   Program Öğrenme Çıktısıİlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak 

sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal 

bilgileri yerinde kullanabilmek. 

     

2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri 

profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 

     

3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile 

genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 

     

4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere 

ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 

    x 

5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin 

değerlendirmeler yapabilmek 

    x 

6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde 

aktarabilmek 

  x   

7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve 

öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak 

sorumluluk alabilmek 

    x 

8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara 

liderlik edebilmek 

    x 

9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve 

öğrenmesini yönlendirebilmek 

    x 



10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve 

sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 

    x 

11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle 

destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 

    x 

12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve 

işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin 

temel bilgilere sahip olmak 

    x 

13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri 

izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 

    x 

14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde 

kullanabilmek 

    x 

15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak     x 

 

 

 

 

Ders Aşçılık Bitirme Projesi Kod OASC 264 

Course Culinary Final Project Code OASC 264 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Aşçılık Programı ve Meslek Yüksek Okulu tarafından onaylanmış konu çerçevesinde 

Araştırma ve Proje yazımı 

İngilizce İçerik Culinary Arts Program and the Vocational School in the approved framework by subject 

Research and Writing Project 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Giriş ve Konu Araştırma 

2.Hafta Bilim ve araştırma 

3.Hafta Bilimsel araştırma ve paradigmalar 

4.Hafta Nicel araştırma yaklaşımı 

5.Hafta Nitel araştırma yaklaşımı 

6.Hafta Yaklaşımların araştırmalara etkisi 



7.Hafta Kaynaklar Literatür Tarama 

8.Hafta Kaynaklar Literatür Tarama 

9.Hafta Kaynaklar Literatür Tarama 

10.Hafta Kaynaklar Literatür Tarama 

11.Hafta Kaynaklar Literatür Tarama 

12.Hafta Proje Yazımı 

13.Hafta Proje Yazımı 

14.Hafta Proje Yazımı 

Proje Teslimi 

 

 

 

 

 

 

O.DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

AşçılıkBitirmeProjesi -   Program Öğrenme Çıktısıİlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak 

sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal 

bilgileri yerinde kullanabilmek. 

    x 

2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri 

profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 

     

3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile 

genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 

     

4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere 

ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 

     

5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin 

değerlendirmeler yapabilmek 

    x 

6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde 

aktarabilmek 

    x 

7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve 

öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak 

sorumluluk alabilmek 

     

8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara 

liderlik edebilmek 

    x 

9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve 

öğrenmesini yönlendirebilmek 

    x 



10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve 

sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 

    x 

11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle 

destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 

    x 

12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve 

işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin 

temel bilgilere sahip olmak 

    x 

13 Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri 

izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 

    x 

14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde 

kullanabilmek 

     

15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak     x 

 

 

 

 


