KAFKAS uNiVnnsirnsi sARrKAMrg runizu n.ffiurrnsi
GASTRoNovri vn MUTFAK SANATLAnT nolUnnU Nonvral ocnnriivr
DERs iqnnixr,Eni

noNnnr r

airror ararUnx ir,xn vn iurrr,ap ranini r
Atatiirk'iin eserleri incelenmekte, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve elde edilen kazantmlart
anlatrlmakta ve bu sayede Atattirk ilkelerinin de$erinin kavranmasr saflanmaktadr.

TDElOl TURK DiLi

I

Dilin ozellikleri ve sosyal hayattakiyeri aktanlmakta; Ti.irkgenin tarihi donemleri ofretilmekte,
Tiirkgenin ses ve gekil yaprsr, imld-noktalama igaretlerinin yerinde kullanrmr anlatrlmakta;
anlam ve gorevleri bakrmrnda kelimeler anlatrlarak, <ilrenciye topluluk oni.inde sunum
yapabilme beceri si kazandrnlmaktadrr.

YBDlOl iNGiLiZCE

I

Brr ders ile o[rencilerin, "European Language Portfolio Global Scale" B1 diizeyinde
temel
dilbilgisine sahip olmalarr, dinlediklerini anlamalan, kargrhkh konugabilmeleri,
okuduklarrnr
anlamalan v e kendi l er ini y azryla i fade edeb i l me l eri am aq ianmaktadrr.

GSTlOl GENEL TURIZM
Bu derste ttttizm ve turist kavramlan, turizmin gegitleri, turizmendtistrisi, twizm ar^vetalebi,
turizmin sosyal, ekonomik ve fiziksel gevre ile etkilegimi, Tiirkiye turizminin durumu, altematif
turizmve gegitleri tarutrm drizeyinde ele ahnmaktadu.
GSTlO3 GASTRONOMIYE GiRiS

Bu derste olrenciler gastronominin temel ilkelerini anlar, tarihsel perspektifte Avrupa ve
Akdeniz diinyasmm gastronomi kriltiininti ofrenir; kigilerin lLezzetalgrlan vL yemek
segimlerini
etkileyen ktilttirel fakttjrleri deferlendirir; grdalarrn yaplsl (dokusu) ve 1izzetine
etki eden
faktorleri inceler+, gtdalann ozelliklerini algrlamaya-yaruyan duyulannr gikolata, kahve,

zeytinyabtve/veya fermente grda iiri.inleri tizerinden geligtirme firsatr 6ulur ve edindikleri
bulgu
ve deneyimleri kullanabilecek a$amaya gelirler. Buders profesyonel gastronomi
dtinyasrnia
etkin olan ga$daq mutfak aktmlanrun farkhhklarrna teorik ve pratik uygulamalarla yofunlagrr.

GSTlOs BESLENME ILKELERi
Beslenme ve saShk, besin tifeleri; karbonhidratlar, lipitler, proteinler, vitaminler,
su ve
mineraller, enerji metabolizmast, besin gruplan, <izel durumlarda beslenme (gebe ve
emzikli
kadrnlarrn beslenmesi, bebek ve gocuklann beslenmesi vb.), hastahkta beslenmf (kalp,
sindirim
vb.), menii planlama ilkelerini igermektedir.
GST1O7

TURIZM HUKUKU

Temel Hukuki Kavramlar, Turizm Hukukunun genel hukuk igerisindeki yeri, Turizm
Hukuku
ile ilgili temel Kanunlann igerikleri ve alan ile ilgili onemii Yonetmeliklerin incelenmesi,
Uluslararast alanda Turizmi ilgilendiren hukuki diizenlemeler ve kurumlar, Turizm Hukukunun
Ig Hukuku, Tiiketici Hukuku ve Borglar Hukuku ile kesigen noktalan.
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GST1()9

TEMEL MUTFAK TEKNiKLERI.I

Mutfak araq -geregleri, kesme teknikleri, brgaklar ve genel dolrama gekilleri, mutfakta
kullanrlan el aletleri, uygulamah pigirme yontemleri: ngan,buhardipiqirme, kzartm a,lavada
pigirme, finnda piqirme (Etler ve hamur igleri) ile ilgili bilgileri kapsamaktadrr.

GSTll GENEL MUHASEBE
Muhasebenin temel kavramlannrn agrklanmasr, muhasebe usul ve esaslan uygulanarak gerekli
muhasebe kayrtlarrrun gerqeklegtirilmesi, hesap planmm olugturulmarr, u*lrk hesaplarrnrn
kaydedilmesi, muhasebe defterlerinin olugturulmasr
dcinem sonu bilanCosunun
dtizenlenmesini igermektedir.

ve
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aiuoz erarURx ir,rn vn iNxrr,ap ranini rr
Tiirkiye'de modernleqme siirecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kiilttirel yonlerini analiz eden
bu iki donemlik dersin ikinci boliimiinde, iki kutuplu diinyada siyasal iejimin demokrasiye
gegiq siireci; 1960-1980 arasmda uygulanan ithal ikameci sanayiieg-"; tu stratejinin sona
erdigi 1980'lerde uygulamaya gegen "agrk ekonomi" politikalan ve bu politikalaln ioplumsal,
siyasal ve kiiltiirel sonu glan; Tiirkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birlifi ile olan iliqkileri ve bu
stirecin devlet ve toplum arasrndaki iliqkiye olan etkilerine de$inilmektedir,
TDETO2 TURK

DiLi II

Dilin <izellikleri ve sosyal hayattakiyeri aktanlmakta; Ti.irkgenin tarihi d<inemleri ofiretilmekte,
Tiirkgenin ses ve gekil yaprsr, iml6 -noktalama igaretlerinin yerinde kullanrmr ailatrlmakta;
anlam ve gorevleri bakrmrnda kelimeler anlatrlarak, dlrenciye topluluk ontinde sunum
yapabilme becerisi kazandrrrlm aktadr.
YBDlO2 iNGiLiZCE

II

ingilizcedeki temel yapiar ve dildeki farkh kullanrmlar aracrhgryla; o$rencilerin ingilizce
okuma ve anlama yeteneklerinin en az Bl seviyesine getiiilmesi, ingilizce konuqma
yeteneklerinin en az Bl seviyesine getirilmesi ve Ingllizce yazma yetenekierinin en azBl
seviyesine getirilmesi amaglanmaktadr.

Safltkh beslenme, besin cizellikleri, salhkh bir diyet planlama, besin etiketleri, sindirim,
emilim, taslma, karbonhidratlar, yallar, proteinler, metabolizma ve enerji dengesi, vticui
kompozisyonu, kilo yonetimi, vitaminler, antioksidanlar, su ve major minerailer, izmineruller,
ya$am dongtistine gore beslenme, diyet ve safhk, menti planlamayretkileyen faktorler,
meni.i
olugturma, menii planlama ve beslenme ile iliqkisi, standart regete geligtirme, kazang testleri
siireci, menti dizayn,yazrmr ve deferlendirmesi, menii <izellikleri menii ve yiydcek hizmetleri
ekipman analizi.
GST1O4 iS

SAGLIGI VE GUVENLIGi

Ders kapsamrnda gahganrn salhk kapasitesini yiikseltmek, gahgma ortamrndan ve gevresinden
gelebilecek ti.im salhk zarurlarrm olgmek, delerlendirmek ve onlemlerini almak, galqarun

anatomik, fizyolojik

ve psikolojik

ozelliklerine uygun iqler yaratmak veya

<izelliklerinin, igin ozelliklerine uygunlulunu sallamak amaglanmaktadr.

fl'!

ri,

oirencilor, yiyecek igecek maliyet kontrol standartlanrun belirlenmesi, igletme
britgelerinin
geligtirilmesi ve takibi, menii mtihendisli[inin uygulanmasr, satm-alma
ve teselhim denetiminin
sailanmast, depolama ve sevkiyat faaliyetlerinin denetimi, yiyecek
ve igecek maliyet ve
gelirlerinin hesaplanma sr, analizi.
GST1O8

TEMEL MUTFAK TEKNiKLERI.II

Siit tininleri, temel yumurta kullantmt, si.it ve yumurta bazh temel tarifler,
sebzeler, sebzelerin
pigirilmesi, sos ve etlbahk sulanrun hanrlanmasr, qegitli gorbalar.

Inovasyon kavramt, kavramm ortayagtktqr, inovasyon tiirleri, inovasyon
siireci ve inovasyonun

igletmeler igin 6nemi, btilgesel kalkrnma ve turizm iligkisi, inovasyon
ve bolgesel kalkrnma
konulanm igermektedir.

csT112 oZEL

il,Ci runizvti

ozel ilgi turizminin ozellikleri ve pazarlunasr, ozel ilgi tiirlerinin srnrflandurlmasr.
Ozel ilgi
turizm tiirleri; kriltiire, dofaya, elitime ve ozelilgiye diyah turizm
fiirlerinin tamtrlmasr.
DONEM
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Etler, krmrur et gegitleri, krimes ve av hayvanlan, bahklar ve bu yiyeceklere
ait kesim
teknikleri, saklama kogullarr, garnitiir segimi ve hazrrlanmasr.

Turizm igletmelerinin-yonetimiyle ilgili temel konular, seyahat ve
turizm endiistrisi, yonetim
fonksiyonlan, turizmde yonetim kavramt, imtiyaz sistemleri i)rizm
iqletmelerinde planlama,
cirgiitleme, yiineltme ve denetleme fonksiyonlan, motivasyon
ve liderlikle ilgili
teoriler,stratejik analiz ve uygurama siireci gibi konular ele almacaktr.
GST2O5 SOGUK

MUTFAK

Salata ve salata soslan, ordcivr, meze ve sandvigler, Sofuk gorba
Soguk tabak ve dekorlar.

lt*ly
VCTINCK.
GST2O9

ve zeytinyafh

yemekler,

ve alkolsiiz igeceklerin ttirleri, tiretim y<intemleri ve hazrlanrqlan hakkrnda
bilgi

BiLGi VE iLETiSiM TEKNOLOJiSI

Bilgi ve iletigim Teknololojileri (BiT) kavramrrun anlamr. Donarum ve yazrhmrn
tarutrmr.
Donarum bilegenlerinin (Anakart, Kasalar, iglemciler, RAM Bellekler,
yazrciar
Kiavyeler,

vb') ve gevre birimlerin tanrtrlmasr. iletiqim kavramrnrn anlatrlmasr, iletigim
teknolojilerinde
donantm elemanlartrun tanrlrlmasr. Yazrhm geqitlerinin
$}*:::gil$".
uygulama yazrhmL programlama yazrhmr) tarutrlmasr. Ana isletim

(sistem yazrtrmr,
sistemleri h

",Qru
v,"::#gr'

verilmesi' Linux iqletim sistemine girig. GNU ve GPL
kavramlanrun tarutrlmasr. Bilgisayar
yaplsl ve ttirleri. Linux iqletim sisteminin
kullanrlmasr vb. konular anlatrlmaktadrr.

a!

Qevre ve gevresel de[erler, turizmin gevre ile iliqkisi, stirdiirtilebilir kalkmma,
si.irdi.iri.ilebilir

turizm politikasr ve planlamasr, konaklu-u
seyahat ve fur operatcirliiftinde
"ndiirtrisinde,
stirdtiriilebilir turizm uygulamalarr.

Bu ders iyi hijyen uygulamalan kavramlannr grda satrn alma, haztlama,
piqirme,
agrsrndan inceler. Hijyen ve sanitasyon kurallarrni
ele arrr.

GST215 MESLEKI YABANCI

servis

DiL.I

Olrencilerin giinliik iletiqim ve gelecek akademik gahqmalarr
igin elzem olan dil bilgi ve
eceri sini onl ara kazandrmak ve ingilizceye kargr
olumlu bir tutum geligtirmererini

b

sallalmak.

DONEM
GST2O2

MUTFAK UYGULAMA

4

II

Bahklar, kabuklu deniz iirtinleri, bu yiyeceklere ait kesim
teknikleri, saklama koqullarr, garnihir
segimi ve hazrrlanmasr.

Ktiltiir kavramt, yemek kiilttirt ve etkileyen faktcirler, gorba ktiltiirti, gorba
iklim, tanm ve colra$ranrn gorba kiiliiiriine etkileri, gelecekte gorba krilttirtiniin tarihi,
kultiirii bilgilerini
igermektedir.

Besin sisteminin toplumsal boyutlan, insan gegiminin kcikenleri,
modem besin sisteminin
geliqimi, besinler ve yeme iizerine sosyotojii. yaklagrmlar,
yemek yemenin toplumsal
<irgtitlenmesi, yemek aile ve topluluk, drqanda yemek y"menin
sosyolojisi ve antropolojisi,
yernek sa$hk ve refah, beslenme bigimi ve safhsa
iligkin defiqen algilamalar, yiyecele iligkin
riskler, endigeler ve korkular, rejim, ya| ve-uJclrn i-g.ri,i.rinlere
yonelik tercih etme ve
kagrnma bigimleri, etin bilinmeyen anlanilan, vejetaryetir.9.n.gi,
geker ve gekerleme, ktiltiirel

miras olarak yemek, coSrafi iqaretleme.

Genel iletigim amaglan ve akademik gahqmalarr igin gerekli
olan ingilizce
lerini kazandrmay r amaglar.

bec eri

dil bilgi

ve

Qeqitli organizasyon, toplantt ve ziyafetlerin planlanmasl ve yonetimi, otel igletmelerinde
ziyafet organizasyonu ve ycinetimi, otel ig.letmelerindeki
ziyafet faaliyeilerinin'yonetiminde
organizasyon yiinitme-koordinasyon ve denetim fonksiyonlan,
biife -kokteyl ve toplantr
_
otganizasyonu, ziyafet otganizasyonlarrnda
yiyecek iiretim stirecinin kontrolti.
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Yiyecek igecek faaliyetleri, yiyecek igecek endtistrisinde yonetim,
yonetim fonksiyonlarr,
beslenme ve menti y<inetimi, yiyecek igecek iqletmelerinJe
standart maliyet analizive fiyatlama
stratejileri, iiretim ve servis sriregleri.

Ders; yiyecek igecek igletmelerinde maliyet kavramr, rjnemi,
fiyat hesaplama, satrn alma,
teselltim, regete hazrlama, maliyet kontrol iglemlerini yiyecek
igecek oio;ry"" programl
uygulama modrilleri konulanndan olugmaktadrr.
GST216 MESLEKi ETIK
Meslek ahlakt' belirli bir meslek grubunun, meslefe iligkin olarak
olugturup, korudulu; meslek
iiyelerine emreden, onlan belli bir gekilde davraniaya'zorlayan;kigisel
efilimlerini smrlayan;
yetersiz ve ilkesiz riyeleri meslekten dglayan;
mlslek igi rekabeti dizenley.n u. hizmet
ideallerini korumayr amaglayanmesleki ilkeler brittintidtir.
Etik; iq etifi, gahgma etifi, trp etigi,
gazetecilik etifi, siyaset etigi gibi birqok alt dallaraaynlabilir.
nr"rrrr.liili uitimi; bir meslekte
gegerli olan ahlakr inceleyerek normatif oneriler
,rrnun ahlak bilimi i.tif.j
da1 olarak
tanrmlanabilir' ortak etik ilkeler soz konusu olmakla
birlikte alt dallara"ft<izgri ilkeler
geligtirilebilir' Uyulmast beklenen ilkeler bireylerin ozelliklerine
gore de$il ewensel olma
arayr$r ile adalet ve e$itlik gibi evrensel kabul g-.it.n kavramlara
dayaholarak geligtirilir. E[er
e[itim ve ofretimin temel amacl iyi ve do!ru oldugunu karar verilen
ilk"l"r" uyiun duurunrglu,.
geligtiren, kiqisel btitiinliige sahip insanlai yetigtirlek
ise toplumsal ve meslekl etik degerleri
bilmek ve bunlarr evrensel etik iilgiitleri temel atarik elegtirel
bir b;6 agrsr ile
de[erlendirebilecek ozgtir diiqiinme yetisine sahip olunmak
bunun rin koguludur. Mesleki etik
dersinin amacl bu rin kogulu yerine getirebilmektir.
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Bu derste pasta ve hamur hazrlama teknikleri konusunda
temel bilgiler verilir ve rigrencilerin
bunlan uygulamalarr sallanrr.
GST3O3

DUNYA MUTFAKLARI

I

Asya Mutfaklannrn genel yaplsl' Asya Mutfaklarrnda kullanrlan
malzemeler ve bu
geliqtiril-.rin. yonelik uygulamalar. Asya
Mutfaklanna has tarihi ve ktilttirel ofeler ilI uu rigelerle
uyumlu y"ri.t ,unumu ve
malzemelerle yemek hanrlami becerilirinin

organizasyonu.

Ders kapsamrnda geligen dtinyada deligen yemek
ki.iltiirleri ve sofralarda kullanrlan yeni
yiyecek maddeleri anlatrlmaktadrr. Farkh colrafualardaki
yemek kriltiirlerini tanrma,
gastronomide yeni elilimler, trendleri tanlma, iuri
y"^kler,
hazt karrprmlar ve harglar
yaplmml igerir.
GST3O7

TURiZM PAZARLAMASI

Ders esas itibariyle,. genel turizm pazarlama konulannm
incelenmesini kapsar. Konular;
pazatlamamn geligimi; pazarlamagevlesi; paza-rlamabilgi
sistemi, ttiketici * tirgti r.r p*@.
ve davraruglan; pazar boliimlendirme ve iedef pazarrarn'alrinin,
fiyat,dafrtrm i. **nug*g* **1"
karmalanntn incelenmesi;pazarlama ydnetimin de organizarfi6;;ilr?r'.r.
*
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GST3O9

itETiSiM

VE DAVRANIS

BiLiMLERi

Stizlii ve sozsriz iletigim yetene$i kazanmave davraruq bilimleri,
iletiqim becerilerine genel bir
kuramlar, kigilerarasr iligkilerin baglangrcr ve geligimi, sozlii
iletigim,' srizsiiz iletigim,
9a!s,
iletigimde beden dili, iletigimde duygusal zeka konulainrn ofretimini
igerir.

Bcilgelerin hangi igecek (ler) ile tarundrfr, alkollti ve alkolstiz igeceklerin
smrflandrnlmasr,

igecek furizminin kapsammm belirlenmesi.

YBD3I3.I ALMANCA.I
Bu ders tifrencilere bagltca, fonetik ve gramer yaplsl verilmek suretiyle,
bu dilin kullarumrnr
igermektedir. Dilin ses ve yazr dihni, hece gegitleri (yumugak -sert),adiar
ve adlarrn gekimi
igerir. Selamlagma, tarugma, kendini tarutma, iletiqime'gegme, basit diyalog
kurma gibi gtinliik
yagamda kullanrlacak ctimle yaprlannrn ofrenimi hedeflenir.

Y8D313.2 RUSCA-I
Bu ders olrencilere baqltca, fonetik ve gramer yaplsl verilmek
suretiyle, bu dilin kullarummr
igermektedir' Dilin ses ve yazr dllini, hece geqitllri (yumuqak -sert),adlar
ve adlarm gekimi
igerir. Selamlagma, tantgma, kendini tanrtma,iletigime'ge9me, basit diyalogkurma
gibi giinltik
yagamda kullanrlacak ciimle yaprlarrnrn ofrenimi hedeflenir.

$imdiki zaman, basit gegmig zaman, diizenli ve dijzensiz eylemler, betimleme, sayrlabilirsaylamaz adlar, srfatlar, srfat dizilimleri, kelime galrgmalan, gelecek zaman,
kargrlagtrrma

kalrplan, genig zaman ve gegmig zamanagrhmlarr.

Estetik alantyla ilgili temel kavram, terim ve bilgiler,
"giizel" kavramr, sanafi oluqturan
unsurlar, estetikle ilgili temel kavramlar, estetifin t upru-r,-turihsel
siireg iginde ifade edilen
estetik iizerine goriigler, estetik defer ve estetik yurgr, temel tasarrm
ilkeleri Jogrultusunda
tabakhantlama, stisleme ve dekore etmeye ilipkin i.rnJt uitgi
ve beceriler, meyve oyma y6ntem
ve teknikleri, meyve oyma araglanrun profesyonel bigimd-e kullanrmr,
t<atiteti ,n.yu. segimi,
oyma iglemi ardrndan meyve muhafazasr, stisleme teknikleri; yaprak, qiiek
vapmu u, tuq yaprak
ileri oyma teknikleri kar,un,karpuzoyma, talal stiiistiigi u. ruoum reknikleri,
:#i-':ytkleri,
DUre susleme teKnll(len.

Taze ve iglenmig deniz tirtinlerinin ozelliklerini agrklayan bilgilerin
verildi[i derstir. Tanrtrm
bahklar ve kabuklu hayvanlar, yumugakgalar ve iqienmiq iiriinierin tarutrlmasr.

$erbet ktiltiirii, gerbet gegitleri, gerbetlerin osmanh Saray ve Ttirk mutfa$rndaki yeri ve onemi
verilmektedir' Bilinen gerbetlerin malzeme ve yaprhgrnrn verilmesini igermektedir.

GST313.7 SARAP

BiLiMi

Dtinyadaki tinemli garap iiretim bolgeleri ve yoresel tiretim
bolgelerinin tanrtrlmasr, Ba[cr1lc
ve iiziimlerin tanrttlmasr' $arap iiretimi ile ilgiii temel
bilgiler. parkh garap tiirleri ve kullamlan
farkh tiretim metotlan, $arap servisi ve qarap segimini
ig-ermektedir.

Kalite kavramt ve felsefesi, kalite yonetim sistemlerinde
temel kavramlar; kalite kontrol, kalite
ve kalite iyileqtinne, kalite ycinetim teknikleri, standardizasyon,
flY:."t:
sertifikasyon ve kalite
cidrilleri, stratejik y<inetim, stratejik planlama igerir.

Siirdiirtilebilir turizm ve genel bilgiler, srirdiiriilebilir turizm politikalan,
siirdiiriilebilir turizm
agtstndan gevre ve cinemi, siirdtiri.ilebilir trnizm planlarnasr,
Tiirkiye,de ve diinyada
siirdririilebilir turizm uygulamalarrnr i g ermektedir.
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Bu ders; Basit tathlar, ocak iizerinde siithi tathlar, frnnda
stitlti tathlar, dondurarak stitlti tatllar,
Tiirk mutfa[rna <izgii meyve tathlan,uluslararasr meyve tatlian,agure,
helvalar, zerde,mayalr

hamurlardan hazrlanan tathlar, piqirilerek yapian hamurlardan
hanrilanan tatiiar,grrprlarak
yapian hamurlardan haztrlanantatlilar,kadayif gegitleri,
baklavalar konulannr iQermektedir.

olrencileri sosyal aragttrmalar ile tanrgtrrmak genelde sosyal aragtrmalarrn
<jzelde ise planlama
araqttrmalanrun dofastnt, rohinil ve amacmr anlatmak
Farkh aragtrma yaklagrmla'nr
gdstermek, aralanndaki farklarr anlatmak o[rencileri
niteliksel u.ugir*u yc;ntemleri ite
tanrgtrrmak Olrencilere aragtrma sorusu geligtirmeyi
ve geligtirilen aragtrilu ,o*lu.rr'
cevaplamada kullanrlabilecek uygun teoriyi, iragtrrma
stratejisini ve yrintemini segmeyi
tilretmek ve gegerli kabul edilebilecek bir araqtrrmanm nasrl tasarlanacalrnr
<ilretmektir.
GST3O6 DUNYA

MUTFAKLARI

II

Avrupa mutfaklarr ve yemekleri ile kullanrlan piqirme teknikleri
rilretilmesini igermektedir.
Fransa mutfafr, italya mutfafr, ingiliz mutfagr, Almanya
mutfafr, avusturya, i;;i;;
mutfaklan, ispanya mutfalr , iskandinav ve Rus oiuian tu., oirenci
uygulamalanm iqerir.

Fiziksel, kimyasal ve biyolojik yontemlerin tarutrlmasr. geleneksel
saklama yontemleri
(tuzlayarak, kurutarak, gekerleyerek, konserve yaparak
yontemlerinin (dondurarak, past<irize etme vb.) tanrtrlmasr.

Gtda mevzuatr ile

ilgili temel bilgilerin verilmesi,

,?::f,t::?:11 J^.".119__.,1,

vb.) ve teknolojik saklama

grd,a 2906765 osmanlca I
alfabeGrin tarihsesi, h"arflerin f.i;ftu;;-

Segme

li 2 0 2 2

vr,r#ri"it'Ju*i,

o$retilmesi, birleqen, birlegmeyen harfler ve Rrap .llfabesine
ilave edilen harfler
kelimeler harig), kurallar, iqaretler Arapqaya mahsus igaretlerin
<ilretilmesini

mevzuatmln tafimt ve tarihgesi,5996 Sayrh veteriner
Hizmetleri,Bitki SaSl$, Grda ve yem
Kanunu, Tiirk Grda Kodeksi (Ycinetmeiikler, Tebli[ler),
Grda giivenligi ve grda mevzuatr,
Kalite sistemleri 0So 22000, HACCP, GAP, GMP, dHpj mevzuatlannrn
anlatrmmr igerir.

GST312 KIS VE SPOR TURIZMI

Turizm kavramt, turist kavramr, turizm gegitleri ve geligimi, krg
ve spor turizm kavramr ve
geligimi, krg ve spor turizminde geligmeler ve etkilerijTuikiye'de-krg
u. ,po, turizmi ve iligkili
operasyonel alanlar, krq ve spor turizmi merkezleri, tanrtrm
faaliyeileri, kayak ve golf
turizminin tarutrlmasr.
GST314.1 ALMANCA.II

Bu ders tilrencilere bagltca, fonetik ve gramer yaplsr verilmek
suretiyle, bu dilin kullanrmrnr
igermektedir' Dilin ses ve yazr dilini, hece geqitleri (yumuqak
-sert),adlar ve adlarrn gekimi
igerir' Selamlagma, tantgma, kendini tanfima,itetigime'gegme,
basit
diyalog kurma gibi giinhik
'
yagamda kullanrlacak ciimle yaprlanrun <ifrenimi
hedeflenir.
GST314.2 RUSCA.II

Bu ders tilrencilere bagltca, fonetik ve gramer yaprsr verilmek
suretiyle, bu dilin kullarumrnr
igermektedir. Dilin ses ve yazr dilini, hece geqideri (yumugak
-sert),adlar ve adlarm gekimi
igerir' Selamlaqma, tarugma, kendini tanfima,itetiqime'gegme,
' basit diyatogkurma glbi giinliik
yagamda kullanrlacak ciimle yaprlanrun olrenimi
hedeflenir.

Katkr maddelerinin stntflandnlmast, kullarum amacl, kullanrm
yeri ve bunlarla ilgili yasal
drizenlemeler. Katkr maddelerinin besinin duyusal ozellikieri
ve ;ti;k agrsmdan
deferlendirilmesi. Antioksidanlar, asitlili drizenleyiciler, emiilgatorler,
stabilizit6rler, gamlar,
koruyucular, renklendiriciler, lezzet maddeleri ve tailandrncrlar,
topaklanma onleyiciler:
smrfl andmlmasr, kimyasal yaprsr, ozelrikreri, fonksivonrarrdrr.
GST314.4

iLK YARDIM

9:n"1 ilkyardrm bilgileri, insan vticudunun yapl ve iglevleri, olay yerinin ve hastalyaralmm
de[erlendirilmesi, temel yagam deste[i, kanimilar,yaralanmalar,
krrk, grkrk ve burkulmalar,
yaruklar donma, zehirlenmeler, hayvan ve insan rsrnnalan,
yabanacisim kagmasr, bo$ulmalar,
yararnnkazayerinden grkanrmasl ve ta$mmasl, diler
acil durumlar.

osmanh donemi mutfak_ ldltiinine giri$. osmanh mutfalr ile
ilgili basrl kaynaklarrn
taruttlmast' Osmanh mutfak kiilhir0ne orta Asya, gogler ve
islimiyetin-etkisi. Selguklu dcinemi
mutfak kiilttini ve Mevlevi mutfa[r. Kuruluq-yiliuri u" saray
mutfalrna gegiq. Saray mutf-ak
-ogtinleri
te$kilatr ve personel. Padigahlann yemekleri,
,r. ,ofru drizeni. Mutfak ve servis de
kullanrlan kaplar Yiyecek, igecek i.iretimi uesuirq, yapan
esnaflar. Halkrn yiyecek ve igecek
tedariki ve yemek yeme ahgkanhklarr.
pilakiler, yumurta yemekleri,
-Qorbalar,'yuhnil".,
miicver, hamur igleri ve pilavlar' Et yemekleri,

kebaplar, bahk vd. dolmalar, sarmalar. Salatalar,
turqular, igecekler, tatliar ve baharatlar. Besinleri hanrlama,
piqirme ve saklama,/depolama
uygulamalarr. Etnik gruplann ve coErafi kegiflerin osmanh
mutfagina etkileri. Donemde tedavi
amagh kullanrlan besinler, igecekler ve macunlar. osmanhdan
gtintimiize ozel grin
ve gelenekler.

Gtdalarda duyusal ozelliklerinin kontroli.inde duyusal
tekniklerin kullarumr, yeni grda
formiilasyonlanrun hazr.rlanmasr ve geliqtirilmesi,
bir i.iriinrin geligtirilecek ozelligine iliqkin
uygulama, duyusal analjz ve rapor olugturulmasmr
iqerir.
GST314.7 UNLU MAMtJLLER
Tahrl geqitleri; un iiretimi; unlu mamtiller hakkrnda genel
bilgiler; unlu mamiil riretiminde
kullamlan temel arag ve geregler, unlu mamtil tiretiriinin
teniel agamalan; muhtelif unlu
mamiillerin tiretimi; unlu mami.illerin muhafazau;
srcak ve r"g"t tatliar;tatl ttirleri ve
hanrlanmalan, tath si.isreme ve dekarosyanu, tatrilamn
sunumL.

DONEM

7

Dtinya mutfaklarrnt tanttmak ve farkh i.ilke mutfaklarrndan
yemeklerin yaprhqrnr anlatarak

uygulamasrnr yaptrrmak.

DONEM PROJESI

GST4O3

I

Osrencilerin aragttrma yontemleri, tez ve-proje yazrmr
gibi konularda
bunlan uygulamaya gegirmesini saflamah Aiuqir.ma pioutemterinin bilgi sahibi olmasr ve
beliilenmesi, ara$trma
konulanrun planlanmas r, haztlanmus, v" sunumu.
GST4O5 TURK

MUTFAGI.I

Y<jresel Tiirk Mutfalr genel
_yaprslna delinilecektir. Tiirk Mutfalrnda kullanrlan igerikler ve
uygulamalar ve bu igerikleri kullanarak hazrlananyiyecekler.
rmk Mutfa prna lzeriarihsel ve
kiiltiirel yiyecekler.

GST4O7

KAHVE KULTURU

Kahve ve baharatrn hazrrlanmast, kullarum alanlan,
servisi. Kahve ve baharatrn mutfaklarda
kullanrmma ycinelik teorik ve uygulamah yeterlilik
sallanmasr.
YBD4O9.1

ALMANCA-III

Bu ders oErencilere bagltca, fon"-r1f ve gramer yaplsr
verilmek suretiyle, bu dilin kullarummr
igermektedir' Dilin ses ve yazt dllini, ttece gegitieri
(yumugak -sert),adlar ve adlann gekimi
igerir' selamlagma, taruqma, kendini tanrtma, itetigime'geg*e,
' basit diyalog kurma gibi giinliik
yagamda kullanrlacak ctimle yaprlarmrn
olrenimi hedeienir.
YBD4O9.2

RUSCA.III

Bu ders olrencilere bagltca, fonetik ve gramer yaplsl
verilmek suretiyle, bu dilin kullanrmmr
iqermektedir' Dilin ses ve yazr dilini, ti.." qEitl.ri
(yumugak -sert),adlar ve adlann gekimi
igerir' selamlagma, tanlgma, kendini tanrtma,itetigime'ie9me,
' basit diyalog kurma gibi grinliik
yagamda kullanrlacak ctimle yaprlanrun
olrenimi hedeienir.

Yiyecek da[rtrm sistemi, iiriin belirleme ve
satrn alma s{ireglerini cilrenciye aktarmaktrr.

Bu dersin amacr, o$rencilere gerek giinl ik
,hayatta gerekse kurumu temsil etme ve di$er
galrqanlara <irnek olabilme adrna gorgi
kurallan ve ptJtotoilitgiri kazandrmak, bu
bilgileri
uygun yer ve zamanda davraruq olarak sergileme
ve uygulama becerisini
edindirmektir.

Gastronomide servis ve sunumun onemi, geqitleri,
servis ekipmanlan ve masa di.izeni, farkh
yiyecek gruplanrun t9ryi: ve sunumu, taiuti."n.il"r"
g,;r"-r"*i, sunum teknikleri, yemek
stisleme sanatr, kigisel hijyen, servis .ul1:..:1:lin
tr-;irci
ve muhafazasr, drganda yemek
yeme olgusu, yiyecek igecek igletmeleri
ve rjzellikleri, yiyecei igecek servisinin organizasyonu,
yiyecek igecek servisinin ilkeieri, yiyecek igecek
s"rv-isirrd" kullanrlan araglar,yiyecek igecek
servisinde <jn hazvhk gahgmalari, flambe
elitimi u"*., meniideki mevcut flambe
yemeklerinin sipariglerinin ahnmasmr sa!.lama,lcak
baglangrglarm flambesini yapma, et
yemeklerinin flambesini yapma, deniz iiriinlerinin
flambesini yapma, kiimes hayvanlanrun
flambesini yapma' meyvelerin flambesini yapma,et
fondii yup i,;.;l; ii.i;i.ri rJ"oii, yapma,
peynir fondri yapma, gikolata fondri yapma.
'409.
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Performans nedir, nasrl dlgtiliir, performans
boyutlan nelerdir, turizm igletmeleri agrsmdan
performans boyutlarr ve tilgtitleri nelerdir,
finansal ve finansal olmayan performans
olgtitlerinin
tutizm igletmelerinde kullanrm olanaklan, turizm
igletmeleri igin performans yonetim model ve

sistemleri; tutizm iqletmelerinde verimlilik._<ilgmenin
faydala',iqgiicii verimlilifi,
sermaye verimlilifi, toplam faktor verimliligi,
";;;;.
turizm
iiletmelerinde verimli$i etkileyen
fakttirler, verimliligi artrmateknikleri ve.mode]leri;
turizm igletmelerinde etkinlif ve olgrimti;
kalite kavramr, kalitesizlikmaliyetleri, kalite
olgrimd; *iigi.ri tut-ini rilgme ve deferlendirme;
ig ettidri, metot ettidti, iq olgrimti, iq tatmini
olgme meiotlarr.

Boq zaman ve boq zamanrnde$erlendirilmesi
kavramr, rekreasyonun tanrmlanmasr ve gegitleri,
rekreasyonun toplumsar <inemi, rekreasyonel
turizm-rekreasyon iliqkisi,
rekreasyonel faaliyetlerin turistik alandaki
etkileri, ;k;;r;t;;planlanrun hazrlanmasr.

;t;;;;;i.r,

GST4O9.8

DiYET MUTFAGI

Yeterli ve dengeli beslenme; Makro/Mikro_

besin ofeleri; ogi.in, Besin, Besin gruprarr;
Gereksinme kavramr; Biyoyararhltk kavramr;
Enerji kaviamr, M etabolizmakavramr, Beslenme
durumukavramt; giqmanhk-zayrflrk kavramlan,to.rr
*.rirgrrrrgr kavramr, diyetnedir? Besin
zenginl eqtirme kavramr ; Menti kavramr,
vej etaryenrik kavraiir.
GST4O9.9

MAKARNALAR

Makarnarun tarihi' makarna hazrlanrken kullanrlan
malzemeler, makarrragegitleri, makama
piqirirken dikkat edilecek hususlar, taze makamalar
GST4O9.1O

VEJETERYAN

Sa$hkh beslenme bilinci oluqturmak ve vejetaryen
yemeklerini dgretmek amaglan
Vejetaryen beslenme ilkeleri, yeterli ve dengeli
beslenmeye uygun vejetaryin

ffi

S,

vejetaryen mutfafmda kullanrlan araglar ve teknikler, 6zel durumlar iqin vejetaryen beslenme
(hamile, yagh, gocuk) konularrnr igerir.

DONEM
GST4O2

S

MUTFAK UYGULAMALARI.VI

Ekmek ve pasta yaprmrnda yeni uygulamalar ve stilistlilin anlatrlmasl ve tlfrencilerin bu
bilgileri uygulayarak rilrenmesi.
GST4O4

D6NEM PROJESi II

O[rencilerin ara$trma yontemleri, tez ve proje yazrmr gibi konularda bilgi sahibi olmasr ve
bunlan uygulamaya gegirmesini saflamak. Araqtrrma problemlerinin belirlenmesi, aragtrma
konulannm planlanmas y haztrlanmasr ve sunumu.
GST4O6 TURK

MUTFAGI-I

Tiirkiye colrafyasrnda bolgelerin yemek kiiltiirlerinin ve en bilinen yemeklerinin olrencilere
anl attlmasr ve olrencil erin y ap ar ak o frenmesi.
GST4OS

PEYNiR KtJLTIJRU

Peynir kiiltiir{i, peynir, yofurt, tereya[r gibi stit tirtinlerini tiretebilecek teorik ve pratik bilgi.
Siit ve siit tiriinlerin yaprsrnr ve tizelliklerini kavratmak. Siit iiriinlerinin iiretim siireglerinin
kavratrlmasmr saflamak. Siit fabrikalannda aranan niteliklerde, siit iiriinleri iiretim yontemleri
konusunda teorik ve pratik bilgi vermeyi igermektedir.
YBD41O.1

ALMANCA-IV

Bu ders cilrencilere baghca, fonetik ve gramer yaprsr verilmek suretiyle, bu dilin kullarumrnr
igermektedir. Dilin ses ve yazr dilini, hece geqitleri (yumugak -sert),adlar ve adlann gekimi
igerir. Selamlaqma, tamgma, kendini tanrtma, iletigime gegme, basit diyalog kurma gibi gtinltik
yagamda kullanrlan konuqmalar.
YBD41O.2 RUSCA.IV

Bu ders cifrencilere bagltca, fonetik ve gramer yaplsl verilmek suretiyle, bu dilin kullarumrnr
igermektedir. Dilin ses ve yazr dilini, hece geqitleri (yumuqak -sert),adlar ve adlann gekimi
igerir. Selamlaqma, tanrqma, kendini tamtma, iletigime gegme, basit diyalog kurma gibi gtinliik
yagamda kullamlacak ciimle yaprlarmm ofrenimi hedeflenir.
GST41O.3 GASTRONOMiDE

TUKETiCiDAVRANISLARI

Tiiketici davrantgr, ti.iketim ve tiiketici kavramlarr, Pazar, arz, talep, fiyat, kalite, 6[renme,
hafnave ttiketici davrantgr, gtidiilenme ve ilgilenim, algr ve tiiketici davranrqr, tutum olugturma
ve ti.iketici davrarugr, sosyal smtf ve ttiketici davranrqr, kiilttir, Kitle iletigimi ve tiiketimi.
GST41O.4 DESTiNASYON

YONETiMI

Destinasyon ve pazarlama ile ilgili temel kavramlar, destinasyon yonetimi
planlamasr, destinasyon ve siirdiiriilebilirlik.
GST41O.5

TURiZM ISLETMELERiNDE FiNANS

ve

kaynak

Finansal anahz kavramt ve igerifi frnansal bilgi, gelir tablosu, finansal analiz teknikleri,
finansal tablolarrn igerikleri, finansal analiz tekniklerin uygulanmasr, turizm sektortintin
finansal analizini gergekleqtirebilmek.

Yiyecek ve igecek iqletmelerinin tarumlanmasr, dekorasyon ve tasanm kawamlanrun
taruttlmasl, turizm igletmelerinde dekorasyon ve tasanmm nerelerde kullamldr[mm bilinmesi,
igletmelerde dekorasyon ve tasanmm onemi.
GST41O.7 FUZYON

MUTFAK

Yemek ki.ilttirtine son yrllarda damgasrnr \ruran'fiizyon mutfalr-fusion cuisine' anlatlacaktr.
Bu baflamda; dilnya mutfaklanna ait farkh yemek anlayrqlan sentezlenip, yeni mutfaklar, yeni
yemekler, y eni lezzetler' yaratr lmasr amaglanmaktadrr.
GST41 0.8

MOLEKULER GASTRONOMi

Bu dersin amacr molekiiler mutfak, molekiiler iirtin geliqtinne ve molelailer tiriin geliqtirmede
kullanrlan malzemelere yonelik bilgi ve beceri kazandrrmaktrr.
GST41O.9

EKMEKCiLIK

Ekmek ve ekmek geqitleri i.iretim teknikleri, ekmek pigirme ve hazrclama tekniklerine uygun
qekilde farkh ekmekler piqirebilmek.
GST41O.1O

iLBRi PASTACILIK

Pastacrh[rn temel prensipleri, bir tarifi okuma ve eksiksiz olarak takip etme; uygun kanqtrma
teknikleri lamine hamur, kurabiyeler, kekler, turtalar ve tartlann finnlanmasr, kek, teme ekmek
yaplml, kurabiye ve tatlt alanrndaki yenilikler, bilimin pastacrhkla olan iligkisi, pastry bag
kullanarak basit dekorasyon teknikleri, tabak servis teknikleri.

