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Gıda Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi

Lisans Programı
Birinci Dönem
MATH119 Genel Matematik I
PHYS105 Genel Fizik I
CENG230 C Proglamlamaya Giriş
BIO107
Genel Biyoloji
ENG101
Akademik İngilizce I
FDE101
Gıda Mühendisliğine Giriş
IS100
Bilgi Sistemleri Uyg. Giriş
OHS101
İş Sağlığı ve Güvenliği I
İkinci Dönem
MATH120 Genel Matematik II
PHYS106 Genel Fizik II
CHEM107 Genel Kimya
ME105
Teknik Resim
ENG102
Akademik İngilizce II
Üçüncü Dönem
MATH219 Türevsel Denklemler
CHEM229 Organik Kimya
FDE201
Madde ve Enerji Dengesi
ENG211
İleri Okuma ve Sözlü İletişim
HIST2201 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I
Serbest Seçmeli Ders
Dördüncü Dönem
CHEM230 Müh. İçin Analitik Kimya
CHE204
Mühendislik Termodinamiği
ECON210 Ekonomi Prensipleri
FDE224
Gıda Müh. İşlemleri I
HIST2202 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II
Sınırlı Seçmeli Ders
Beşinci Dönem
ES303
Mühendislik İstatiği
FDE311
Gıda Mikrobiyolojisi
FDE313
Gıda Kimyası
FDE305
Gıda Mikrobiyolojisi Lab.
FDE321
Gıda Müh. İşlemleri II
FDE300
Yaz Stajı I
OHS301
İş Sağlığı ve Güvenliği II
TURK303 Türkçe I
Altıncı Dönem
FDE310
Gıda Maddeleri Lab.
FDE314
Gıda Maddelerinin Fiziksel Özellikleri
FDE320
Uygulamalı Kinetik
FDE324
Gıda Müh. İşlemleri III
CHE423
Kimya Müh. Ekonomisi
TURK304 Türkçe II
Teknik Seçmeli Ders

Yedinci Dönem
FDE413
Gıda Teknolojisi
FDE400
Yaz Stajı II
FDE425
Gıda Müh. Tasarımı
Teknik Olmayan Seçmeli Ders
Teknik Seçmeli Ders
Teknik Seçmeli Ders
Sekizinci Dönem
FDE426
Gıda Ürün ve Fabrika Tasarımı
FDE416
Gıda Müh. İşlemleri Lab.
Teknik Olmayan Seçmeli Ders
Teknik Seçmeli Ders
Teknik Seçmeli Ders
Teknik Seçmeli Dersler
FDE306
Gıda Mühendisliğinde
Matematiksel Modelleme
FDE312
Gıdaların İşlenmesi
FDE318
İşlenmemiş Gıdalarda
Biyokimyasal Değişimler
FDE322
Uygulamalı Gıda Mikrobiyolojisi
FDE403
Gıda Biyoteknolojisi
FDE412
Fermantasyon Teknolojisinin
Mühendislik Prensipleri
FDE415
Gıda Fabrikalarında Sanitasyon
FDE418
Gıdaların Korunmasının Kimyası
ve Paketlenmesi
FDE431
Gıda Kalite Kontrolü
FDE432
Duyusal Analiz
FDE434
Gıdaların Kurutulması ve Kurutucular
FDE483
Gıda Pazarı ve Mevzuat
FDE484
Yenilikçi Gıda Koruma
Teknolojilerinin Mühendislik
FDE490
Gıda Mühendisliğinde Araştırma
FDE495
Biyoaktif Maddelerin Ayırma İşlemleri
FDE497
Gıda ve Sağlık

