
 

22/01/2021 

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılan bölüm staj komisyonları toplantısında 

alınan kararlara göre, 18/01/2021 tarihinde yapılan Gıda Mühendisliği Bölümü Staj komisyonu 

toplantısında Covid-19 pandemisi sürecinde yapılacak stajların içeriğinin ve işleyişinin 

belirlenmesine yönelik alınan kararlar aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.  

 

Gündem ve Kararlar: 

 

1. İşletme Staj Konuları Olarak; 

- Et Üretim Tesisleri (Et ve et ürünlerinin üretim aşamaları; Hayvan kabulunden, 

kesimhaneye et üretimi, Sucuk, pastırma, sosis, salam, füme vs. üretimleri, depolama 

ve sevkiyat koşulları, ambalaj mevzuatı hakkında ayrıntılı bilgi). 

- Yağ Teknolojisi (Yağ ürünlerinin üretim aşamaları; yağlı tohum kabulu, tohumların 

depolanması ve üretime gönderilmesi, yağ üretim teknolojileri, ayçiçek,  mısır, kanola, 

fındık palm vs üretim teknikleri, katı yağ üretimi, zeytin yağ çeşitlerinin üretimi, 

depolama ve sevkiyat koşulları, ambalaj mevzuatı hakkında ayrıntılı bilgi). 

- Süt Teknolojisi (Süt ve süt ürünlerinin üretim aşamaları; sütün fabrikaya kabulu, sütün 

depolanması ve üretime gönderilmesi, ürünlerin üretim aşamaları depolama ve sevkiyat 

koşulları, ambalaj mevzuatı hakkında ayrıntılı bilgi). 

- Tahıl Teknolojisi (Tahıl ürünlerinin üretim aşamaları; tohum kabulu, tohumların 

depolanması ve üretime gönderilmesi, un, bulgur, irmik, bisküvi,makarna vs. üretimi, 

depolama ve sevkiyat koşulları, ambalaj mevzuatı hakkında ayrıntılı bilgi). 

- Meyve- Sebze Teknolojisi ( Meyve sebze ürünlerinin fabrikaya kabulu; meyve suyu, 

reçel, marmelat, salça, turşu, konserve vs. üretimleri hakkında ayrıntılı bilgi, depolama 

ve sevkiyat koşulları, ambalaj mevzuatı hakkında ayrıntılı bilgi). 

 

 

2. Laboratuvar Staj Konuları Olarak; 

 

- Et Teknolojisi (Et ürünlerinde yapılan analizler) 

- Süt Teknolojisi (Paltform testleri, süt ve süt ürünlerine yapılan tüm analizler) 

- Tahıl Teknolojisi (Tahıllar ve tahıl ürünlerine ürünlerinde yapılan analizler) 

- Meyve- Sebze Teknolojisi (Meyve- Sebze ve ürünlerinde yapılan analizler) 

 

 

 

                              TUTANAK                                  



3. Staj defterlerinin eksik staj 24 gün ise en az 20 sayfa, 12 gün ise 10 sayfa olmasına, 

4. İşletme stajı eksik olanların işletme stajı alt başlıklarından, laboratuvar stajı eksik 

olanların ise laboratuvar stajı alt başlıklarından birini seçmesine, 

5. Ödevlerin staj defteri formatında hazırlanmasına, 

Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde (18/01/2021 ile 06/02/2021) staj teslimlerinin 

elektronik ortamda mudek_gida@erciyes.edu.tr adresine gönderilmesine ve staj 

komisyon üyelerince değerlendirilmesine, karar verilmiştir. 

6. Öğrenci listesi Üniversitemiz Senatosu'nun 07/01/2021 tarihli ve 01 sayılı toplantısında 

belirtilmiştir. Karar yazısı ve öğrenci listesi bölüm web sitemizde 

(https://gida.erciyes.edu.tr/?DuyuruID=360) duyurulmuştur.  

                                                      

Başkan: Doç. Dr. Lütfiye EKİCİ 

Üye: Arş. Gör. Dr. Tuğba DURSUN ÇAPAR                      

Üye: Arş. Gör. Duygu ASLAN TÜRKER 

Üye: Arş. Gör. Elif Meltem İŞÇİMEN                                  

Üye: Öğr. Gör. Dr. Ahmet Evren YETİMAN  

 

 

*Birbiriyle aynı olan  ödevler değerlendirilmeye alınmayacak, başarısız sayılacaktır. 
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