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Bitirme Tezleri; Bölümümüzde 7 yarıyıl 

kapsamında bitirme tezi dersi verilmekte olup 

bu ders kapsamında hazırlanacak tezlerin de-

ğerlendirilmesine TURNİTİN (intihal raporu) 

raporu şartı getirilmiştir. Bu kapsamda kay-

nakça dâhil rapor sonucu %40 üzerinde olan 

tezler kabul edilmeyecektir. 

 

 

Web Sitesi Kullanımı; Bölümümüz web 

sitesi sürekli güncellenmekte olup öğrencileri-

mizi ilgilendiren tüm duyurular web sitemiz 

üzerinden yapılmaktadır. Bu bağlamda, öğ-

rencilerimizin gerek bölüm ile ilgili gerekse 

haftalık ders programı, vize ve final sınav 

programı gibi bilgileri öğrenebilmeleri için 

web sitemizin düzenli olarak takip edilmesi 

gerekmektedir.  

http://gida.muhendislik.comu.edu.tr/  

 

 

Kalite ve Akreditasyon Çalışmaları; 

Bölümümüz kalite ve akreditasyon çalışmaları 

kapsamında öğrencilerimize çeşitli anketler 

düzenlemekte ve bu anket sonuçları doğrultu-

sunda eksik ve/veya zayıf yönlerini tamamla-

makta ve güncellemektedir. Bu anketlerimize 

http://gida.muhendislik.comu.edu.tr/kalite-

guvencesi/memnuniyet-anketleri.html adre-

sinden ulaşılabilmektedir. 

 

Gıda Topluluğu; Bölümümüzde öğren-

cilerimizin sosyal, bilimsel ve kültürel ola-

rak gelişimlerine katkı sağlayacak Gıda 

Topluluğu adı altında bir öğrenci topluluğu 

bulunmaktadır. Gıda Topluluğu ile ilgili 

bilgi edinmek isteyen öğrencilerimiz top-

luluk akademik danışmanı bölümümüz 

öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Zorba 

ile iletişime geçebilir veya topluluk web 

sayfasını ziyaret edebilirler;  

http://topluluk.comu.edu.tr/gida/  

 

 

Öğrenci Değişim Programları;  

Öğrencilerimiz Erasmus, Mevlana ve Fara-

bi gibi öğrenci değişim programları ile 

yurt içi ve/veya yurt dışı üniversitelerde 

öğrenim görme şansı bulabilmektedir. İlgi-

li öğrencilerimiz ayrıntılı bilgi için bölü-

mümüz öğrenci değişim programlarından 

sorumlu öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin 

Ayvaz ile iletişime geçebilir ler  veya 

http://erasmus.comu.edu.tr/ web sitesinden 

bilgi alabilirler . 
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Genel Bilgiler 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühen-

dislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 

Lisans Programı, örgün eğitim olarak yürütül-

mektedir. Eğitim - Öğretim dönemi, en az 

14’er haftalık Güz ve Bahar yarıyılları şeklin-

de gerçekleştirilmektedir. Eğitim - Öğretim 

dönemine ilişkin ayrıntılı bilgiler http://

ogrenciisleri.comu.edu.tr/akademik-

takvim.html adresinde yer almaktadır.  

 

Danışmanlık 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühen-

dislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 

Lisans Programına 2018-2019 eğitim-öğretim 

yılında aramıza katılan öğrencilerimiz, akade-

mik danışmanları bölümümüz öğretim üyesi 

Doç. Dr. Nilüfer Nükhet   Demirel Zorba ile 

temasa geçebilirler. 

 

Ders seçme; Bölümümüzde derslerimiz seç-

meli ve zorunlu dersler olarak ikiye ayrılmak-

ta olup öğrencilerimiz zorunlu derslerin dışın-

da ilgi alanlarına göre akademik danışmanları-

nın gözetiminde istedikleri seçmeli derslere 

kayıtlanabilmektedir.  

İntörn; 2018/2019 eğitim-öğretim yılında 

bölümümüz öğrencisi olmaya hak kazanan öğ-

rencilerimiz 8. yarıyılda intörn mühendislik 

programı kapsamında dönem boyunca gıda en-

düstrisinin ilgili alanlarında faaliyet gösteren 

firmalarda staj yapmaya hak kazanacaktır. İn-

törn mühendislik programına katılım şartı ola-

rak genel not ortalamasının 2.00 veya üzerinde 

olması gerekmektedir. Öğrencilerimiz konuyla 

ilgili ayrıntılı bilgileri akademik danışmanların-

dan edinebilmektedir.  

 

 

Not sistemi; Üniversitemizde 4’lük not siste-

mi uygulanmakta ve başarı durumu harf notu 

ile ilan edilmektedir. Ayrıntılı bilgiye üniversi-

temiz web sitesinden ulaşılabilmektedir. http://

ogrenciisleri.comu.edu.tr/egitim-ogretim-ve-

sinav-yonetm.html 

Bunun yanı sıra öğrencilerimiz kendilerine sağ-

lanan şifre ile sınav notlarını ilgili tarihlerde 

https://ubys.comu.edu.tr/ sisteminden öğrene-

bilmektedir.  

 

 

Devamsızlık; Bölümümüzde derslere de-

vamsızlık uygulama dersleri için en çok iki 

hafta ve teorik dersler için ise en çok dört haf-

tadır . 

Ön Koşullu Dersler; 2018-2019 eğitim 

öğretim yılından itibaren bölümümüz akre-

dite olabilmek için MÜDEK başvurusunda 

bulunmuştur. Bu kapsamda bazı dersleri-

mize ön koşul şartı getirilmiştir. Bu kap-

samda; 

 - Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler I 

ve II Dersi için Kütle Enerji Denklikleri 

Dersinden Başarılı olunması;  

- Isı Kütle Transferi Dersi için Akışkanlar 

Mekaniği Dersinden Başarılı olunması;  

- Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler 

Laboratuvarı Dersi için Gıda Mühendisli-

ğinde Temel İşlemler I ve II Derslerinden 

Başarılı olunması;  

- Tasarım Dersi için ise Gıda Mühendisli-

ğinde Temel İşlemler I ve II, Isı Kütle 

Transferi, Gıda Mühendisliğinde Temel 

İşlemler Laboratuvarı ve Akışkanlar Meka-

niği Derslerinden Başarılı olunması, gerek-

mektedir.  

 

 

Stajlar; Bölümümüzde intörn programı 

hariç 20+20 işgünü laboratuvar ve işletme 

stajı yapma zorunluluğu bulunmaktadır. 

Gıda mühendisliği bölümü staj koordinatö-

rümüz Sayın Prof. Dr. Ayşegül Kırca Tok-

lucu ile iletişime geçebilir siniz.  
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