KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ TURİZM FAKÜLTESİ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi itibariyle öğrenime başlamıştır. Program
kapsamındaki dersler Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Yerleşkesi Turizm Fakültesi bünyesinde
yürütülmektedir. Bölümün eğitim ve öğretim süresi dört (4) yıldır.

Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Yerleşkesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında çağdaş, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim
sağlamak amacıyla konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri için nitelikli yönetici şefler
(aşçılar) ve uluslararası alanda rekabet edebilecek, en az iki dili çok iyi düzeyde bilen
gastronom yetiştirmektedir.
Bu amaçlar doğrultusunda öğrenciler, biri İngilizce olmak üzere iki yabancı dil, bilgi
teknolojileri, turizm sektörü ve turizm işletmeleri, Türk mutfağı, uluslararası mutfaklar,
beslenme ilkeleri, gıda bilimi ve teknolojisi, yiyecek-içecek üretimi gibi konularda bilgi ve
becerilerle donatılmaktadır.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrenci kabul ettiği 2020-2021 eğitim ve öğretim
yılında ayrılan kontenjanın tamamı (50+2) dolmuş, bölümün taban puanı 293,5524 ve tavan
puanı ise 330.884 olarak gerçekleşmiştir. Bölüm herhangi bir değişiklik yapılmazsa her eğitim
öğretim yılında bu kontenjan sayısıyla devam edecektir.

Gastronomi bölümüne gelen öğrencilerin iyi bir teorik ve pratik eğitim alabilmesi açısından
derslikler ve mutfak alanı özenle hazırlanmıştır.

Sarıkamış Turizm Fakültesi Mutfak Uygulama Alanı

Öğrencilerimiz temel mutfak teknikleri ve mutfak uygulama derslerini fakültenin mutfak
uygulama alanında gerçekleştirecektir.
Sarıkamış Yerleşkesi
Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Yerleşkesi üç (3) farklı birimden oluşmaktadır. Bunlar;
 Sarıkamış Turizm Fakültesi
 Sarıkamış BESYO
 Sarıkamış MYO

Her üç birim de aktif olarak öğrenci kabul etmeye devam etmektedir. Yerleşkenin üç
biriminde 547 kız öğrenci ve 728 erkek öğrenci olmak üzere toplam 1275 öğrenci aktif olarak
eğitim görmektedir.

Sarıkamış Yerleşkesi

Yerleşke Sarıkamış kayak merkeziyle konum olarak neredeyse iç içe olduğundan, isteyen
öğrenciler aktif dönem de çalışma ve sonrasında staj yapma imkânı bulabilecektir.
Yerleşkede ayrıca kız ve erkek öğrencilerin barınması için KYK yurdu bulunmaktadır.

KYK Yurdu

Ayrıca barınma için ilçede özel apart ve kiralık ev seçenekleri de bulunmaktadır.

Sarıkamış İlçesi
Sarıkamış, Doğu Anadolu Bölgesinde yer almakta olup 2634 m yüksekliğindeki Kars'a 55
km. uzaklıktadır. Sarıkamış doğusunda Selim ve Kağızman, batısında Şenkaya ve Horasan,
güneyinde Horasan ve Eleşkirt, kuzeyinde ise Selim ve Şenkaya ilçe sınırları ile çevrili,
ortalama yüksekliği 1500-2000 metre olan yüksek bir plato durumundadır.

Sarıkamış ilçesinin yüzölçümü 1732 km² olup, 30 bin hektarlık alanı Sarıçam ormanları ile
kaplıdır. Sarıkamış karasal iklime sahip olup kışları çok uzun, soğuk ve sert, yazlar ise kısa ve
serin geçmektedir. Sonbaharın genelde mevsimine göre kendisini erken hissettirdiği,
ilkbaharın da yoğun yağışlarıyla uzun süren bir bahar havasının hakim olduğu Sarıkamış'ın
kendisine has bir iklimi vardır.
Sarıkamış Kayak Merkezi
Ülkemizde birçok gelişmiş kayak merkezi bulunmakta ve her geçen yıl bu merkezlere ilgi
giderek artmaktadır. Doğal pistleriyle kış turizmi ve kış sporları açısından çok uygun bir yer
olan Sarıkamış Kayak Merkezi de günden güne bilinirliği artan kayak merkezlerinden
olmakla birlikte, sahip olduğu özellikler ve ayrıcalıklar açısından yeterince tanınırlığı
oluşmamıştır. Ülkemizin 1. derece öncelikli 5 merkezinden biri olan Sarıkamış Kayak
Merkezi, çevresi ünlü sarıçam ormanlarıyla kaplı, 2200-2900 m. yükseklik gösteren bir plato
üzerinde yer alır. Bayraktepe kayak alanında 4 adet telesiyej tesisi (1437 m, 1807 m,1650 m,
1450 m uzunlukta) bulunmaktadır. Saatte 2400 kişi kapasiteli, bilgisayar donanımlı telesiyej
sistemi ile Türkiye'nin en gelişmiş kayak tesislerinden biri olma özelliğini taşıyor. Ayrıca
kayak merkezinde Turizm İşletme Belgeli beş yıldızlı 1, üç yıldızlı 7, iki yıldızlı 1 otel, 3
pansiyon ve 4 apart otel konaklama hizmeti vermektedir.

Sarıkamış, Türkiye'nin önemli kış turizmi bölgelerindendir. Sarıkamış'taki kar kristal olup 1
yılın 6 ayı karla geçmektedir. Normal kış koşullarında yılda ortalama olarak 4 ay, 100 ila 120
cm kalınlığında karla kaplı olan Sarıkamış‟ta en uygun kayak mevsimi 10 Aralık-10 Nisan
tarihleridir. Sarıkamış çevresi özellikle Alp ve kuzey disiplini kayak uygulamaları ile “kayak
safari” ve “kızaklı geziler” için çok uygun ortam sunmakta, snowboard sporu ise kısmen
yapılabilmektedir. Kayak merkezi slalom, büyük slalom ve süper-C kayak türlerini yapmaya
elverişlidir.

Sarıkamış„ta konaklama imkanı da günden güne epey gelişmektedir. Kültür ve Turizm
Bakanlığının sunduğu teşvik ve desteklerin de etkisiyle, son yıllarda artan ziyaretçi sayısını
karşılamak amacıyla Sarıkamış‟ta bulunan konaklama tesisi sayısı her geçen gün artış
göstermektedir. 2017 yılı itibariyle Sarıkamış‟ta 5 yıldızlı otelden pansiyonlara kadar Turizm
İşletme Belgeli 16 tesis bulunmaktadır.

