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T.C. 
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
2016-2017 ÖRGÜN ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ 

I.SINIF GÜZ YARIYILI 

Kodu Dersin Adı Kredi AKTS 

UNV13101 TÜRK DİLİ-I (2+0)2 2 

Dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, 
Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili 
kurallar, Türkiye Türkçesindeki ses olayları, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçenin yapı özellikleri. 

UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (2+0)2 2 

Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler. 

UNV13105 İNGİLİZCE-I (4+0)4 4 

Öğrencilerin dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramer bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli 
beceri ve stratejileri geliştirmelerini; dil öğrenme sürecini pekiştirmek için "okuma", "konuşma" , "yazma" ve "dinleme" den oluşan dört 
becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını; kelimelerin kullanımı ve ekleri gibi gramer özelliklerini ve anlamlarını öğrenerek belli 
kelimelerin aktif bir şekilde kullanımını ve tanınmasını; kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme 
ve karşılaşılan metinlerde bilinmeyen kelimeleri tahmin etme becerisini geliştirmeyi ve dilin işlevlerinin kullanabilmeyi içerir.  

MUF16101 MÜHENDİSLİKTE OFİS UYGULAMALARI (1+1)1,5 2 

İleri seviyede MS Word, MS Excel kullanımı, MS PowerPoint, MS Outlook kullanımı, internet. 

FIZ13151 FİZİK- I (3+0)3 5 

Birim sistemleri, vektörler, bir ve iki boyutta hareket, düzgün dairesel hareket, Newton kanunları, sürtünme kuvveti, sabit ve değişken 
kuvvetin işi, İş-enerji teoremi, korunumlu ve korunumsuz kuvvetler, kütle merkezi, lineer momentum korunumu, dönme kinematiği ve 
dinamiği, açısal momentumun korunumu. 

MAT13151 MATEMATİK- I (4+0)4 6 

Fonksiyonlar, ters fonksiyon, basit eğrilerin grafiklerinin çizimi, grafiklerin kaydırılması, trigonometrik fonksiyonlar, ters trigonometrik 
fonksiyonlar, logaritmik ve üstel fonksiyonlar, limit, limit hesaplama kuralları, süreklilik, bir fonksiyonun türevi, türevin geometrik anlamı, 
türev alma kuralları, trigonometrik fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, logaritmik ve üstel fonksiyonların türevleri. Yüksek 
mertebeden türevler, zincir kuralı, kapalı fonksiyonun türevi, türev uygulamaları ve diferansiyel kavramı, L'hospital kuralı, sonsuzda limit 
kavramı, Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri, fonksiyonlarda ekstremumlar,  asimtot kavramı, fonksiyonların değişimi incelenerek 
grafiklerinin çizimi, belirsiz integraller. İntegral hesaplama metotları: değişken değiştirme, kısmi integrasyon, polinom, cebirsel ve 
trigonometrik (rasyonel) fonksiyonların integralleri,  Riemann toplamları, belirli integraller ve özellikleri, analizin temel teoremi, belirli 
integrallerde değişken dönüşümü, belirli integralin uygulamaları: düzlemsel bölgelerin alanı, yay uzunluğu, dönel cisimlerin hacmi ve yüzey 
alanları, kütle hesabı, moment, ağırlık merkezi ve iş, genelleştirilmiş integraller, diziler, seriler, alterne seriler, kuvvet serileri, fonksiyonların 
seriye açılımı (Taylor ve Maclaurın serileri ). 

KIM13151  KİMYA-I (3+0)3 5 

Anlamlı sayılar, kimya ve stokiyometri, kimyasal formüller ve tepkimeler, atomlar ve atom teorileri, atomun yapısı, periyodik cetvel ve bazı 
atomik özellikler, kimyasal bağlar, moleküler geometri, gazlar ve gaz yasaları, sıvılar, katılar, çözeltiler ve fiziksel özellikleri, termokimya, 
kimyasal kinetik. 

GDM13101 GIDA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2+0)2 4 

Gıda mühendisinin görev ve sorumlulukları, mühendislik etiği, gıda maddelerinin yapısı ve özellikleri, gıda maddelerinin mühendislik 
özellikleri, gıda işleme ve saklama yöntemleri, temel gıda terim ve teknolojileri 

I. SINIF BAHAR YARIYILI 

UNV13102 TÜRK DİLİ-II (2+0)2 2 

Türkçe´nin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanmanın yolları. 
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UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II (2+0)2 2 

Türk İnkılâbı, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlan Edilmesi, Halifeliğin Kaldırılması, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, Anayasa 
Çalışmaları ve Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim Alanında Yapılan İnkılâplar, Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, Sosyal (Toplumsal) 
Alanda Yapılan İnkılâplar, Ekonomi Alanında Yapılan İnkılâplar, Sağlık Alanında Yapılan İnkılâplar, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, 
Atatürk’ün Dış Politika Esasları, 1923-1930 Dönemi Türk Dış Politikası (Türk-Yunan İlişkileri Ve Etabli Meselesi, Türk-İngiliz İlişkileri ve Musul 
Meselesi, Türk-Fransız İlişkileri, Türk-Sovyet İlişkileri, Türk-İtalyan İlişkileri), 1930-1938 Dönemi Türk Dış Politikası (Türkiye’nin Milletler 
Cemiyeti’ne Üye Olması, Balkan Antantı, Montrö (Montreux) Boğazlar Sözleşmesi, Sadabat Paktı, Hatay Sorunu ve Hatay’ın Anavatana 
Katılması), Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılâpçılık), Bütünleyici İlkeler (Milli Egemenlik, Milli 
Bağımsızlık, Milli Birlik ve Beraberlik, Ülke Bütünlüğü, Yurtta Barış Dünyada Barış, Akılcılık ve Bilimsellik, Çağdaşlaşma ve Batılılaşma, İnsan 
Ve İnsanlık Sevgisi), Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, II. Dünya Savaşı, Savaş Yılları ve Sonrasında Türkiye ve Dünyada Genel Durum. 

UNV13106 İNGİLİZCE-II (4+0)4 4 

İNGİLİZCE-I'in devamı niteliğindeki ders, öğrencilerin dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramer bilgilerini pekiştirmek 
için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve stratejileri geliştirmelerini; dil öğrenme sürecini pekiştirmek için "okuma" , "konuşma", 
"yazma" ve "dinleme" den oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını; "Arayarak Okuma" ve "Ayrıntılı Okuma" gibi 
stratejilerin kullanılması ve geliştirilmesini; metinlerin yorumlanması için zihinsel yetilerin harekete geçirilmesini; kelime öğrenme, hafızada 
tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme ve karşılaşılan metinlerde bilinmeyen kelimeleri tahmin etme becerisini geliştirmeyi 
ve dilin işlevlerini kullanabilmeyi içerir. 

FIZ13152 FİZİK- II (3+0)3 5 

Elektrik yükü, elektrik Alan, Gauss yasası, elektrik Potansiyel, kondansatörler, akım ve direnç, doğru akım devreleri, Kirchhoff kuralları, 
manyetik Alan, Biot-Savart yasası, ampere yasası, Faraday yasası, Lenz kanunu, indüktans, alternatif akım devreleri. 

MAT13152 MATEMATİK- II (4+0)4 6 

Matrisler, determinantlar, özdeğerler ve özvektörler, ters matris, lineer denklem sistemleri ve eşelon form yardımı ile çözüm ve Crammer 
yöntemi, konik kesitleri ve kuadratik denklemler, kutupsal koordinatlar ve grafik çizimleri, düzlemdeki eğrilerin parametrizasyonu, üç 
boyutlu uzay ve kartezyen koordinatlar, düzlemde ve uzayda vektörler, nokta, vektörel ve karma çarpımlar, üç boyutlu uzayda doğrular ve 
düzlemler, silindirler, koniler ve küre, silindirik ve küresel koordinatlar, vektör değerli fonksiyonlar ve uzayda eğriler, eğrilik, burulma ve 
TNB çatısı, çok değişkenli fonksiyonlar, limit, süreklilik ve kısmi türevler, zincir kuralı, doğrultu türevleri, Gradyan, Diverjans, Rotasyonel, ve 
teğet düzlemler, Ekstrem değerler ve eyer noktaları, Lagrange çarpanları, Taylor ve Maclaurin serileri, iki katlı integraller, alan, moment ve 
ağırlık merkezi, kutupsal formda iki katlı integraller, kartezyen koordinatlarda üç katlı integraller, üç boyutlu uzayda kütle, moment ve ağırlık 
merkezi, silindirik ve küresel koordinatlarda üç katlı integraller, çok katlı integrallerde değişken dönüşümü, eğrisel integraller, vektör 
alanları, iş, akı, düzlemde Green teoremi, yüzey alanı ve yüzey integralleri, Stokes teoremi, Diverjans teoremi ve uygulamaları. 

BIY13152 BİYOLOJİ (2+0)2 3 

Biyolojinni temel kavramları, hücre ve hücre metabolizması, hücre bölünmesi ve ekoloji 

KIM13152 KİMYA -II (2+0)2 4 

Organik kimya nedir, bağlanma ve izomerlik, alkanlar, alkenler, alkinler, aromatik bileşikler, stereoizomerlik, organik halojen bileşikleri, 
alkoller, fenoller, eterler, epoksitler, aldehitler, ketonlar, karboksilli asitler ve türevleri. 

KIM13154 ANALİTİK KİMYA (1+2)2 4 

Nicel-nitel analiz, kimyasal denge, çözeltiler, klasik analiz yöntemleri, elektrokimyasal yöntemler, asitler-bazlar, asit-baz dengesi, çözünürlük 
dengesi. 

II. SINIF GÜZ YARIYILI 

UNV13201 İNGİLİZCE-III (4+0)4 4 

İngilizce I ve İngilizce II derslerinde alınan temel bilgiler doğrultusunda akademik araştırmalar yaparak bunların özetlenmesi, tartışılması ve 
irdelenmesidir. 

MAT13251 DİFERANSİYEL DENKLEMLER (4+0)4 6 

Temel kavramlar ve diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, birinci mertebe denklemler ve mühendislik uygulamaları, ikinci ve daha 
yüksek mertebeli diferansiyel denklemler ve mühendislik uygulamaları, değişken katsayılı denklemler, lineer denklem sistemleri: skaler ve 
matris yöntemler, Laplace dönüşümü, mühendislik uygulamaları, diferansiyel denklemlerin sayısal çözümüne giriş. 
 
 

GDM13201 KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ (3+0)3 6 
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Ölçü ve birimler, birim sistemleri, basınç, sıcaklık, konsantrasyon, kompozisyon gibi temel kavramların verilmesinden sonra, problem çözme 
tekniği, açık sistem fiziksel işlemlerde kütle denklikleri, açık sistem kimyasal reaksiyon içeren işlemlerde kütle denklikleri, gaz-buhar ilişkileri, 
suyun faz diyagramı, denge, buhar basıncı, kısmi basınç, doygunluk, kısmi doygunluk ve rutubet kavramları, genel enerji denkliğinin 
kurulması, faz değişimi içermeyen entalpi değişimleri, faz değişimlerinde entalpi değişimleri, kimyasal reaksiyon içeren sistemlerde genel 
enerji denkleminin kurulması. 

GDM13203 REAKSİYON KİNETİĞİ (2+0)2 4 

Kimyasal kinetik,Reaksiyon hızı ve yarılanma süresi, reaksiyon hızının derişime bağlılığı, Reaksiyon derecesinin tayini, Enzim reaksiyonlarının 
kinetiği,Kataliz. 

GDM13205 GIDA KİMYASI (4+0)4 5 

Beslenme ve sağlık, besin öğeleri; karbonhidratlar, lipitler, proteinler, su ve mineraller, vitaminler , nükleik asitler, enzimler, enerji 
metabolizması, hormonlar ve metabolizma, antioksidanlar, besin grupları, şişmanlık ve zayıflık, gebe ve emzikli kadınların beslenmesi, 
bebek ve çocukların beslenmesi. 

GDM13207 BESLENME (2+0)2 3 

Beslenme ve sağlık, besin öğeleri; karbonhidratlar, lipitler, proteinler, su ve mineraller, vitaminler , nükleik asitler, enzimler, enerji 
metabolizması, hormonlar ve metabolizma, antioksidanlar, besin grupları, şişmanlık ve zayıflık, gebe ve emzikli kadınların beslenmesi, 
bebek ve çocukların beslenmesi. 

 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER                                                                                                   (2+0)2Kredi                 2AKTS 

UNV13007 İLETİŞİM (2+0)2 2 

İletişim türleri, Empati kurma yeteneğinin geliştirilmesi 

UNV13011 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (2+0)2 2 

Bilim, bilimsel araştırma ve bilimsel yöntem, bilimsel bilgiye erişim, bilimsel metinleri okuma, anlama ve özetleme, problemi tanımlama, 
örnekleme yöntemleri, verilerin toplanması, nicel araştırmalar, nitel araştırmalar, bilimsel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik, akademik 
yazım, bilimsel etik ve araştırma etiği, araştırmanın literatür taraması ve kaynak kullanımı, raporlaştırma, genel değerlendirme. 

UNV13026 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2+0)2 2 

Yönetici vasıflarının incelenmesi 

II. SINIF BAHAR YARIYILI 

MUF13202 OLASILIK VE İSTATİSTİK (2+0)2 4 

Giriş, verilerin toplanması, verilerin işlenmesi, seriler, grafikler, ortalamalar ı, ortalamalar ıı, değişkenlik ve bölünme şekli, endeksler, olasılık 
ve bölünmeler, Binom, Hipergeometrik ve Poisson bölünmeleri, normal bölünme. 

GDM13202 GENEL MİKROBİYOLOJİ (2+2)3 5 

Mikroorganizmaların sınıflandırılmaları, yapıları, üremeleri ve metabolizmaları 

GDM13204 GIDA BİYOKİMYASI (4+0)4 5 

Canlı organizmanın özellikleri, Hücre, Karbonhidratlar, Proteinler, Lipitler, Gıda işleme sırasında gerçekleşen biyokimyasal olaylar, Enzimatik 
olmayan esmerleşme reaksiyonları (karamelizasyon, askorbik asit oksidasyonu ve maillard reaksiyonları), Bioaktif protein ve peptitler, Gıda 
endüstrisinde enzimler, Biyokimyasal enerji dönüşümleri, Metabolik bileşiklerin oluşumu ve parçalanması, Glikolizis, Sitrik asit döngüsü, 
Oksidatif fosforilasyon, Gıdalarda üretim ve depolama sırasında meydana gelen biyokimyasal değişiklikler. 

GDM13206 TERMODİNAMİK (4+0)4 5 

Birim sistemleri, hidrostatik basınç, gaz basıncı ve basınç ölçme yöntemleri. Saf madde ve faz değişimleri. Termodinamiğin O . yasası ve 
mühendislik sistemlerinin 1. yasa çözümlemeleri. Kapalı sistemler için iş ve ısı. Entropi ve uygulamaları 

GDM13208 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ (2+2)3 5 

Akışkanın tanımı ve özellikleri, statik haldeki akışkan davranışı, basınç ve ölçümü, temel korunum yasalarının akışkan hareketine 
uygulanması, Boyut analizi ve modelleme, Boru akışları ve pompa seçimi,akış hızı, debisi ve basınç ölçümü.. 
 

STAJ13001 MESLEK STAJI-I (20 İŞ GÜNÜ) (0+0)0 4 

Öğretim hayatında aldıkları teorik bilgilerin şantiye ortamında uygulanmasını görür. 
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 SEÇMELİ DERSLER-1                                                                                                                       (2+0)2Kredi                 2AKTS 

UNV13001 GİRİŞİMCİLİK (2+0)2 2 

Girişimcilik temel kavramları, girişimcilik tanımı ve uygulanması, sosyal-ekonomik girişimcilik ile işletme içi girişimcilik kavramları, girişimcilik 
süreçleri ve unsurları, yapılabilirlik kavramı ve çalışması, temel pazarlama planı, temel finansman planı, temel iş-yönetim süreçleri ve planı, 
iş planı hazırlama ve yazımı.  

UNV13028 PAZARLAMA (2+0)2 2 

Pazarlama yönetimi, Pazarlama stratejisi, Pazarlama performansının değerlendirilmesi ve kontrolü; Pazarlama araştırmaları. 

UNV13003 MESLEK ETİĞİ (2+0)2 2 

Gıda-insan ilişkisinde tarihsel süreç Gıda Mühendisliği eğitiminde tarihsel süreç, Meslek yasaları/yasa tasarıları, Mesleki teşekküller (oda, 
dernek, vakıf vs.) ve bunlarla ilişkiler, Mesleki sorumluluklar, Meslektaşlar arası ilişkiler, Mesleki suistimaller, Diğer mesleklerle ilişkiler, Gıda 
Mühendisi-işveren ilişkileri, Gıda Mühendisi-çalışan ilişkileri, Bilirkişilik ve bilirkişilik sorumlulukları, Gıda Mühendisinin toplumsal 
sorumluluğu I, Gıda Mühendisinin toplumsal sorumluluğu II, Genel gıda mevzuat. 

GDM13210 LABORATUVAR TEKNİKLERİ (2+0)2 2 

Laboratuvarda uyulması gereken kurallar, alet ve cihazların tanınması ve temel hesaplamaların öğrenilmesi. 

III. SINIF GÜZ YARIYILI 

GDM13301 GIDA ANALİZLERİ (3+2)4 5 

Kalitenin tanımı, kalite kontrolü, kalite kontrolünün aşamaları uluslararası ve ulusal kuruluşlar, kodeks alimentarius, istatistiksel kalite 
kontrolü. 

GDM13303 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ (3+2)4 5 

Gıdalarda bulunan mikroorganizmalar ve fonksiyonları, bulaşma kaynakları ve kontrolü, gıdaların mikrobiyolojik analizi 

GDM13305 GIDA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLER-I (2+0)2 4 

Gıdalarda uygulanan temel işlemlerin tanımı, sedimantasyon, santrifüjleme, filtrasyon, evaporasyon, ekstraksiyon, damıtma. 

GDM13307 ISI ve KÜTLE TRANSFERİ (2+2)3 5 

Sürekli ve süreksiz rejimde ısı iletim ve taşınımı, ışınım (radyasyon) ısı transferi ve ısı değiştiriciler. Gazlar ve sıvılarda moleküler difüzyon.. 

UNV13020 MESLEKİ İNGİLİZCE-I (3+0)3 4 

İngilizce gramer, okuma ve yazmaya yönelik inceleme, İngilizce’den Türkçe’ye, Türkçe’den İngilizce’ye çeviri, mesleki İngilizce tartışma 
çalışması ve mesleki İngilizce sunum 

 SEÇMELİ DERSLER-2                                                                                                                       (2+2)3Kredi                 4AKTS 

GDM13309 ENZİMOLOJİ (2+2)3 4 

Enzim kaynakları, enzimlerin izolasyonu ve saflaştırılması, sürekli yöntemlerle enzim izolasyonu, enzim immobilizasyonu ve endüstriyel 
uygulamalar, parametrelerin belirlenmesi. Enzim reaktörleri ve seçimi. Proteolitik ve amilolitik enzimlerin üretimleri, gıda, tarım, tıp, kağıt, 
tekstil, deterjan sanayiinde kullanılan enzimler ve diğer endüstriyel uygulamalar. 

GDM13301 HİJYEN ve SANİTASYON (2+2)3 4 

Gıda sanayi hijyen ve sanitasyon, personel hijyeni ve sanitasyonu yeterli gıda üretimi, gıda işletmelerinde su kalitesi ve sanitasyon, temizlik 
ve dezenfeksiyon yöntemleri, alet ve ekipmanların sanitasyonu, zararlıların kontrolü, atık suların arıtılması 

MUF13301 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM (2+2)3 4 

Bilgisayar destekli teknik resim. Geometrik çizimler. İzdüşüm metotları ve görünüşler. Ölçülendirme. Kesit görünüşler. Yardımcı görünüşler. 
İzometrik resim. Elektrik-elektronik devre elemanları çizimi. İç tesisat projesi ve kat planı hazırlanması. 

GDM13319 ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ (2+2)3 4 
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Özel Gıdalar Teknolojisi kapsamında bulunan bazı gıdaların üretim yöntemleri ve uygulamaları 

 SEÇMELİ DERSLER-3                                                                                                                       (2+0)2Kredi                 3AKTS 

GDM13313 GIDA YAN ÜRÜNLERİ (2+0)2 3 

Gıda endüstrisinin yan ürünleri ve artıklarının tanımları, sınıflandırılması, Artık ve artıkların yapısal özellikleri ve kimyasal bileşimleri, Gıda 
sanayii atık-sularının karakteri ve arıtımı, Temel gıda sanayi dalları olan hububat, et, süt, meyve-sebze, yağ endüstrisi ve şeker işleme 
sanayilerinin atık ve yan ürünlerinin kaynakları, bileşimleri ve değerlendirilmeleri işlenmektedir. 

GDM13315 DUYUSAL ANALİZ (2+0)2 3 

Duyusal analizin ilkeleri, duyu organlarının yapısı ve algılamadaki rolleri, panelist ve panel yerlerinin taşıması gerekli özellikler, panelist 
seçimi ve eğitimi, duyusal analiz yöntemlerinin seçimi ve farklı gıdalarda uygulanması konularını içerir.  

GDM13317 MALZEME BİLGİSİ (2+0)2 3 

Sınıflandırma ve özellikler; Metal malzemeler; Alaşımlar. Demir ve çelik üretimi. Demir-karbon faz diyagramı, Karbon çelikleri. Çeliklerin ışıl 
işlemleri. Alaşımlı çelikler. Dökme demirler. Ferritik olmayan metaller; Aluminyum ve alaşımları; Magnezyum; Titanyum; Bakır ve alaşımları; 
Nikel alaşımları. Yatak metalleri. Polimerler; Seramikler; Kompozitler. Malzeme seçimi ve standartlar. 

GDM13321 GIDA ve SAĞLIK (2+0)2 3 

Gıda ve Beslenmenin temelleri, hastalık ve sağlıkta  besin ögeleri ve antioksidanlar; Enerji ve Kalori, sağlıklı yaşlanma için beslenmede güncel 
yaklaşımlar; malnutrisyon, obezite, diyabet, gıdalar ve kardiyovasküler hastalıklar, nutrigenomiğe giriş, gıda-ilaç etkileşimleri, gıda alerjileri,  
probiyotiklerin sağlık üzerindeki etkileri, prebiyotikler, gıdaetiketleri, fonksiyonel gıdalar, antioksidanlar, gıdaların antibiyotik  antimikotik 
özellikleri, polifenoller ve insan sağlığı 

III. SINIF BAHAR YARIYILI 

GDM13302 GIDA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLER- II (2+2)3 4 

Isıl işlemler, gıdalarda ısıl işlem uygulamaları, sterilizasyon etkinliğinin belirlenmesi, soğutma ve dondurma teknolojisi 

GDM13304 TAHIL TEKNOLOJİSİ (2+2)3 4 

Tahıl tanesinin yapısı, tahılların depolanması, buğday öğütme teknolojisi, buğday ve un kalite kriterleri, diğer tahılların (pirinç, mısır, arpa, 
vb) öğütülmesi ve işlenmesi, tahılların kimyasal bileşimi, nişasta ve özellikleri, tahıl proteinleri, gluten, hamur reolojisi, ekmek, bulgur, 
makarna, bisküvi, kraker, kek ve kahvaltılık tahıllar ürünleri üretim teknolojileri, tahıl ürünlerinde kalite kontrol 

GDM13306 MEYVE ve SEBZE TEKNOLOJİSİ (2+2)3 4 

Meyve ve sebzelerin yapısı ve bilesimini, meyve suyu, nektar içecekler, konserve, reçel ve marmelat üretimini, soğuk ve dondurarak 
depolama kurutulmus ürünler teknolojisini incelemektedir 

GDM13308 YAĞ TEKNOLOJİSİ (2+2)3 4 

Lipidler, lipidlerin sınıflandırılması (basit, bileşik ve türev lipidler), yağların ve yağ asitlerinin kimyasal tepkimeleri, atmosferik oksidasyon ve 
yemeklik yağların bozulması, yemeklik yağlar ve yağ hammaddeleri, yağlı tohumlardan yağ çıkarılması, yağların rafinasyonu, vinterizasyon, 
hidrojenasyon ve margarin üretimi 

GIDA13310 ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ (2+0)2 3 

Elektro kimyasal yöntemler, potansiyometri, spektroskopik yöntemler, absorbsiyon spektroskopisi, kromatografik yöntemler, 
elektroforetik yöntemler 

GDM13312 GIDA KATKI MADDELERİ (2+0)2 3 

Gıda katkı maddelerinin kullanım amaçları, toksikolojisi, özellikleri ve üründe meydana getirdiği değişiklikler. 

STAJ13002 MESLEK STAJI-II (20 İŞ GÜNÜ) (0+0)0 4 

Öğretim hayatında aldıkları teorik bilgilerin ofis ortamında uygulanmasını görür. 

 SEÇMELİ DERSLER-4                                                                                                                    (3+0)3Kredi                 4AKTS 

MUF13302 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ (3+0)3 4 

Ekonomide karar alma süreci-ekonominin mühendislikteki uygulamaları (planlama, geliştirme) -fırsat maliyeti (alternatif maliyet) analizi-
dünya ekonomisi (OECD, NATO, AB, EFTA, LAFTA vb. ) ve AB ile Türkiye'nin rekabet analizi-piyasa şartları ve talep tahminleri-faiz olgusu ve 
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akış dizileri-fiyatlar genel seviyesi ölçümü (enflasyon, deflasyon) -anti-enflasyonist ve anti-deflasyonist politikalar ve yatırım projeleri 
üzerindeki etkisi-paranın dış değerindeki değişimin (devalüasyon, revalüasyon) yatırım projeleri üzerindeki etkisi-finansal analiz ve piyasa 
değerlendirmeleri-verimlilik ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisi -finansal analiz ve piyasa değerlendirmeleri-verimlilik ve ekonomik 
büyüme analizleri-yatırım projelerini etkileyen unsurlar-üretim maliyetleri ve kar zarar analizi. 

UNV13021 MESLEKİ İNGİLİZCE (3+0)3 4 

İngilizce gramer, okuma ve yazmaya yönelik inceleme, İngilizce’den Türkçe’ye, Türkçe’den İngilizce’ye çeviri, mesleki İngilizce tartışma 
çalışması ve mesleki İngilizce sunum 

GDM13314 MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK (3+0)3 4 

Moleküler Yöntemlerin biyolojik sistemlerlerde uygulamasının değerlendirilmesi 

GDM13316 SOĞUTMA TEKNİĞİ (3+0)3 4 

Soğuk işlemin temel prensipleri. Soğutma ve dondurma işlemlerinde uygulanan farklı metotların temel ilkeleri. Soğukta muhafazayı etkileyen 
temel faktörler. Bitkisel ve Hayvansal ürünlerin soğukta ve dondurarak muhafazası ve bu uygulamalarda dikkat edilmesi gereken hususlar. 

GDM13318 FONKSİYONEL GIDALAR (3+0)3 4 

Fonksiyonel gıdalar, nötrosötik gıdalar, bioaktif gıda bileşenleri, kalın barsak yapısı ve mikroflorası, probiyotikler, prebiyotikler, vücuttaki 
etki mekanizmaları; lifler, omega yağlar, Beslenmenin, kanser ve kalp-damar rahatsızlıkları ile olan ilişkisi. Mutajenesis, karsinojenesis, Lipid 
peroksidasyonunda, DNA hasarında, yaşlanma ve karsinojenesisde serbest radikallerin mekanizması, Gıdaların sağlık üzerine etkileri, gıda 
kaynaklı mutajen/karsinojenler, gıda kaynaklı antimutajenler/antikarsinojenler; antioksidantlar ve sağlık üzerine etkileri, fenolik maddeler, 
konjuge olmuş linoleik asitler, karotenler, isothiosiyanatlar, indoller, askorbik asit ve tokoferoller gibi antioksidantlar, fenolik bileşikler, 
selenyumlu bileşikler, fitokimyasallar ve sağlık üzerine etki mekanizmaları 

GDM13320 GIDA TOKSİKOLOJİSİ (3+0)3 4 

Toksikolojinin tanımı, toksik maddelerin sınıflandırılması, yaygın maddelerin toksik dozları, LD-50 ve ADI terimlerinin tanımlanması, bazı 
toksik maddelerin akut ve kronik etkileri, metabolizmaları. Gıda katkı maddeleri, beslenmenin akut ve kronik etkileri, gıda alerjileri, metal 
birikimleri, kanser. Toksikolojide hayvan denemeleri 

GDM13322 RAF ÖMRÜ ve DEPOLAMA TEKNİKLERİ (3+0)3 4 

Raf Ömrü ve Etiket Bilgileri, Reaksiyon Hızları ve Sabitleri, Sıcaklığın Reaksiyon Hızına etkisi,0° ve 1° den reaksiyonların kinetiği ve sıcaklığın 
etkisi, Donmuş Gıdaların Stabilitesi ve Kinetiği, Enzimatik olmayan esmerleşme kinetiği, Yağların Oksidasyonu ve Serbest Radikal oluşum 
Kinetiği, Hızlandırılmış Raf Ömrü deneyleri, Mikrobiyal gelişimin tahmini, Ürünlerin dağıtım sitemleri, sıcaklık zaman indikatörleri ve duyusal 
testlerin raf ömründe kullanımı, Depolama teknikleri 

GDM13324 GIDA MAKİNA ve EKİPMANLARI (3+0)3 4 

Gıda endüstrisinde kullanılan ayırıcılar, karıştırıcılar, filtreler, ısı değiştiriciler, homojenizatörler, kurutucular, dondurucuların çalışma 
prensipleri ve özellikleri. 

GDM13326 GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI (3+0)3 4 

Gıdalarda risk değerlendirme prensipleri. Gıda kaynaklı tehlikelerin tanımlanması ve yönetimi. Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi. Farklı 
gıda işletmelerinde HACCP planı uygulamaları. ISO 22000, BRC ve IFS belgelendirmeleri. Entegre zararlı yönetimi. 

GDM13328 GIDALARDA RENK ve RENK MADDELERİ (3+0)3 4 

Gıdalarda bulunan doğal renk maddeleri, gıdalarda bulunan doğal olmayan renk maddeleri, Isıl işlemlerin gıdaların renk özellikleri ve renk 
maddeleri üzerine etkisi, Soğukta muhafazanın gıdaların renk özellikleri ve renk maddeleri üzerine etkisi, Dondurarak muhafazanın gıdaların 
renk özellikleri ve renk maddeleri üzerine etkisi, Termal olmayan yöntemlerin gıdaların renk özellikleri ve renk maddeleri üzerine etkisi, 
Kimyasal bozulmalar ve renk maddelerindeki değişimler, Mikrobiyolojik bozulmalar ve renk maddelerindeki değişimler 

IV. SINIF GÜZ YARIYILI 

MUF13401 BİTİRME PROJESİ- I (0+2)1 6 

Derslerden elde edilen temel mühendislik bilgilerinin iki dönemde tamamlanacak bir analiz/tasarım problemine uygulanmasının hazırlık 
aşaması. 

GDM13401 ET TEKNOLOJİSİ (2+2)3 6 

Etin bileşimi kimyasal yapısı, et işleme teknolojileri (kürleme, tütsüleme, emülsifikasyon vs) konularında temel bilgiler, başlıca et ürünlerinin 
üretim teknolojileri. 
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GDM13403 SÜT TEKNOLOJİSİ (3+2)4 6 

Sütün bileşimi, süt bileşenlerinin teknolojik açıdan önemi, sütün pıhtılaşma mekanizmaları, süte uygulanan çeşitli teknolojik işlemler, 
pastörize ve sterilize süt, yoğurt, peynir, tereyağı, süttozu, dondurma gibi süt mamullerinin teknolojileri ve sütçülük artıklarının 
değerlendirilmesi gibi konular anlatılmaktadır. Ayrıca, laboratuarda süt mamullerinin kimyasal analizleri ve pilot tesiste üretim uygulamaları 
yaptırılmakta ve üretim hattındaki separatör, homojenizatör, ısı değiştirici ve benzeri makineler tanıtılmaktadır. 

GDM13405 PROSES KONTROL (3+0)3 3 

Proses kontrolü hakkında temel prensipler. 

GDM13407 BİYOTEKNOLOJİ (3+0)3 4 

 Biyoteknoloji ve fermentasyon terimlerinin tanımları. Biyoteknolojinin temel uygulama alanları. Biyoteknolojik proseslerle kimyasal 
proseslerin karşılaştırılması. Mikrobiyal beslenme ilkeleri. Mikrobiyal metabolizma, temel metabolik yol izleri, aerobik ve anaerobik 
solunum, fermentasyon, oksidatif fosforilasyon. DNA’nın yapısı, rekombinant DNA teknolojisi ve uygulamaları, polimeraz zincir reaksiyonu. 
Biyoteknolojik proseslerin temel aşamaları. Biyoteknolojik proseslerde kullanılan biyoreaktörler. Kesikli, sürekli ve yarı sürekli ve kesikli 
beslemeli fermantasyon sistemleri. Ürünün alt akım işlem basamakları. Atık madde işleme proseslerinden biyolojik arıtma (aerobik ve 
anaerobik) yöntemleri. Endüstriyel çapta bazı anaerobik (etil alkol üretimi, laktik asit üretimi) ve aerobik (ekmek mayası ve sitrik asit 
üretimi) biyoteknolojik proseslerin uygulamaları. 

 SEÇMELİ DERSLER-5                                                                                                                    (3+0)3Kredi                 3AKTS 

 SEÇMELİ DERSLER-6                                                                                                                    (3+0)3Kredi                 3AKTS 

GDM13409 YAĞ RAFİNASYONUNDA YENİ TEKNİKLER (3+0)3 3 

Yağların elde edilme yöntemleri. 

GDM13411 ALKOLLÜ ve ALKOLSÜZ İÇECEKLER (3+0)3 3 

 Farklı malzemelerden etil alkol üretiminin tanıtılması Şarap imalathanelerin sanitasyonu, üzüm ve şarapların mikroflorası, damıtma ve alkollü içeceklerin üretimi. 

GDM13413 SÜT ENDÜSTRİSİNDE KALİTE KONTROL (3+0)3 3 

 Süt ürünleri ve kalite kontrolleri. 

GDM13415 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME (3+0)3 3 

 Yeni ürün geliştirme aşamaları ve üretimi. 

GDM13417 MEYVE ve SEBZE TEKNOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER (3+0)3 3 

PEF, UV, v.b yeni teknolojiler ve kullanım alanları. 

GDM13419 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE ISIL OLMAYAN İŞLEMLER (3+0)3 3 

Yüksek hidrostatik basınç teknolojisi, Ultrases, Ultraviyoe (mor ötesi) ışınlama, Radyoaktif maddelerle ışınlama, vurgulu ışık, vurgulu elektrik 
alan (PEF), Süperkritik akışkan ekstraksiyonu. 

GDM13421 ORGANİK GIDALAR (3+0)3 3 

Organik tarımın temel ilkeleri, tanımı, sertifikasyonu, elde edilen organik gıdaların özellikleri ve pazarlanması. 

GDM13423 BAHARAT BİLİMİ ve TEKNOLOJİSİ (3+0)3 3 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinebilme, Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini 
kavrayabilme, Dünya ve Türkiye ekonomisinde tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini kavrayabilme, Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım 
alanları hakkında bilgi sahibi olma, Tıbbi ve aromatik bitkilerin bitkilerin ekolojik istekleri ve genel yetiştirme, teknikleri hakkında bilgi 
edinebilme, Tıbbi ve aromatik bitkilerin bitkilerin kurutma ve depolama teknikleri hakkında bilgi edinebilme, Bitkisel droglar hakkında bilgi 
sahibi olma, Bitki sekonder maddelerinin genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olma. 
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IV. SINIF BAHAR YARIYILI 

MUF13402 BİTİRME PROJESİ- II (0+2)1 6 

Derslerden elde edilen temel mühendislik bilgilerinin bir analiz/tasarım problemine uygulanması. 

GDM13402 GIDA MÜHENDİSLİĞİ DİZAYN ve EKONOMİSİ (2+2)3 4 

Proses ve tasarım tanımları, tasarımın gelişim aşamaları; gıda üretimi ve tesis tasarımının birlikte değerlendirilmesi; proses akış şemaları, 
dizayn çeşitleri, işletme yerleşim planı ve binalar; proses ve tesis tasarımında mali analiz, üretim maliyeti ve karlılık; gıda proses tasarımı; 
gıda işletmelerinde birim işlemler, akış şemaları, madde ve enerji dengeleri; bilgisayar destekli gıda işletmesi tasarımı. 
 

GDM13404 KALİTE SİSTEMLERİ ve MEVZUAT (2+0)2 4 

Kalitenin tanımı, kalite kontrolü, kalite kontrolünün aşamaları uluslararası ve ulusal kuruluşlar, kodeks alimentarius, istatistiksel kalite 
kontrolü. 

GDM13406 GIDA MADDELERİNİN AMBALAJLANMASI (3+0)3 4 

Gıda ambalajlamanın önemi, ambalaj materyallerinin özellikleri, ambalajlama teknikleri, depolama teknikleri, çeşitli gıdaların depolanması 
ve depolama sırasında meydana gelen değişimler. Ambalajın Tanımı, Önemi ve Fonksiyonları Gıdalardaki Bozulmalar ve Kinetik 
Reaksiyonları, Ambalaj Materyalleri Ambalajlama Teknikleri ve Otomasyonu Gıdalarda Raf Ömrünün Belirlenmesi Spesifik Gıdaların 
Ambalajlanması (Neme Duyarlı Gıdalar, Oksijene Duyarlı Gıdalar, Donmuş Gıdalar, Et ve Ürünleri, Aseptik Ambalajlama, Modifiye ve 
Kontrollü Atmosfer ile Ambalajlama, Gıda-Ambalaj Etkileşimleri, Ambalaj Teknolojisindeki Yenilikler (Yenilebilir filmler Aktif ve Akıllı ambalaj 
kullanımı), Ambalaj-Çevre İlişkisi. 

 SEÇMELİ DERS- 7                                                                                                                         (3+0)3Kredi                 4AKTS 

 SEÇMELİ DERS- 8                                                                                                                         (3+0)3Kredi                 4AKTS 

 SEÇMELİ DERS- 9                                                                                                                         (3+0)3Kredi                 4AKTS 

GDM13408 ENDÜSTRİYEL YEMEK ÜRETİMİ (3+0)3 4 

Hazır yemek sektörünün yapısı, maliyet ve satın alma açısından dikkat edilmesi gereken noktalar, menü planlama, depolama, atık kontrolü 
vb. 

GDM13410 FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ (3+0)3 4 

Fermantasyonun tanımı, fermantasyonda rol oynayan mikroorganizmalar, fermantasyon biyokimyası, fermante ürünlerin üretim 
teknolojileri. Alkol fermantasyonları, şarap, bira, yerli ve yabancı yüksek alkollü içkilerin üretimi. Turşu, sirke, boza, şalgam, zeytin vb. 
fermante gıdaların üretim yöntemleri ve uygulamalı üretimleri. Fermentörler, fermentör çeşitleri ve mikrobiyel enzim üretim teknolojisi. 

GDM13412 SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ (3+0)3 4 

Su ürünlerinin bileşimi ve besin değeri, su ürünleri işleme teknolojileri (soğutma, dondurma, kurutma, tuzlama, marinasyon, dumanlama 
vs.). 

GDM13414 PEYNİR TEKNOLOJİSİ (3+0)3 4 

Peynir tekstürü ve teknolojisi, peynirde kalite kontrolü, proteoliz, lipoliz. 

GDM13416 MEYVE SUYU TEKNOLOJİSİ (3+0)3 4 

Meyve suyu üretiminde kullanılan meyvelerin özelliklerini, meyve suyu üretiminde kullanılan ekipmanlar, meyve suyu üretim teknolojisi. 

GDM13418 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ (3+0)3 4 

İş sağlığı ve güvenliği terminolojisi. Gıda sektöründeki iş güvenliğiyle ilgili riskler. Kaza Sebeplendirme Yöntemleri ve Kaza Teorileri. İş 
Kazaları ve Meslek Hastalıkları. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı. İş Güvenliği ile ilgili Kurumlar. Gıda Sektöründe İş Güvenliği Uygulamaları. 
Süreç Tehlike Analizi. Risk Analizi ve Değerlendirilmesi. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri. 

GDM13420 EMÜLSİFİYE ET ÜRÜNLERİ (3+0)3 4 
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Emülsifiye et üretim tesisinin planlanması ve kurulması aşamalarının anlatılması; kullanılacak et türünün özelliklerinin belirlenmesi; katkı 
maddelerinin işlevlerinin öğrenilmesi; alet ve ekipmanın işlevlerinin açılanması; ambalaj malzemeleri çeşitlerinin anlatılması, dersin içeriğini 
oluşturmaktadır. 

GDM13422 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ (3+0)3 4 

Tarımsal biyoteknoloji, tarımsal u¨ru¨nler ya da u¨retim prosesinde kullanmak u¨zere organizmaların genetigˆini degˆis¸tirecek 
manipülasyonların anlaşılması; gen aktarım yöntemlerinin anlaşılması; Transgenik bitki ve hayvan elde etme tekniklerinin öğretilmesi; 
Transgenik bitki ve hayvanların geliştirilmesi ile elde edilen fayda ve zararların anlaşılmasından oluşmaktadır. 

GDM13424 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR TEMELLİ İSTATİSTİK (3+0)3 4 

Gıda Mühendisliğinde araştırma sonuçlarının istatistiksel veriler kullanılarak analiz edilmesi, hipotezin kurulması, deney deseninin 
oluşturulması, uygun istatistik metodunun seçilmesi, verilerin istatistik programına aktarılması, istatistik programının öğrenilmesi, analizin 
program yardımıyla yapılması ve sonuçların yorumlanması. 
 


