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Bilgiler Açıklamalar 

1 İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması 

İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık 
programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Bu programın hazırlık 
sınıfında başarısız (devamsızlık hariç) olan öğrencilerin ilişikleri kesilmeden birinci sınıfa kayıtları 
yapılır, ancak bu öğrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitemizde açılacak yabancı dil 
muafiyet sınavında başarılı olmaları gerekir. 

2 

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem 
uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama 
eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, 
uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ile ilgili 
yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında 
yapılıp yapılamadığı 

Gıda Mühendisliği öğrencisi, ilgili mühendislik programından mezun olabilmek için eğitim 
öğretimi süresince her biri 24 (yirmidört) işgününden oluşan laboratuvar ve işletme stajlarını 
yapmakla yükümlüdür. Stajlar eğitim-öğretim dönemlerini kapsayan süreler dışında güz ve bahar 
yıl sonu sınavlarını takip eden zaman dilimlerinde (yaz dönemi ve dönem arası), Dekanlık 
tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.                                                                                                               
İlk stajın yapılabilmesi için, öğrencinin kendi bölüm programı çerçevesinde en az 4 yarıyıl 
(hazırlığı bir yarıyıl okuyanlar için 3 yarıyıl) süre ile ders almış olması gerekmektedir.                                                                                                               
Stajlar yükseköğretim kurumunun bulunduğu il (Kayseri) dışında ve yurt dışında da yapılabilir.  

3 
Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım 
malzemeleri 

Öğrenciler laboratuvar uygulamaları sırasında koruyucu beyaz laboratuvar önlüğü  giymek 
zorundadırlar. 
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Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, 
araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim 
öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri 

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim 
öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri talep edilmemektedir. 

5 
Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek 
yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampus 

Bölümde, Araştırma-Geliştirme faaliyetleri anlamında, Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisi alanlarında 
uzman akademisyenler tarafından çok sayıda proje yürütülmekte ve yapılan çalışmalar yayın 
haline getirilmektedir. Diğer taraftan, Gıda Mühendisliği Bölümü; günümüz koşulları için 
donanımlı gıda mühendisleri yetiştirilmesi için Temel Mühendislik, Ar-Ge ve Yönetimi, Gıda 
Üretim Teknolojisi, Tasarım-Planlama, Proses, Kalite Kontrolü, Gıda Mikrobiyolojisi, Hijyen-
Sanitasyon, Gıda Muhafazası ve Ambalajlama gibi temel konulara dayalı bir eğitim-öğretim 
vermektedir. Bu kapsamda hizmet vermeyi planlayan bölümümüz, çalıştığı ortamlarda bilimsel 
yöntemleri kullanan, yenilikçi, problem çözme niteliği gelişmiş ve girişimci Gıda mühendisleri 
yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Gıda sektörüne güvenli, verimli ve başarılı eleman sağlama yanında 
bölümümüz, sahanın karşılaştığı problemlerin çözümüne yönelik hizmet vermeyi de kendisine 
ilke edinmiştir.                                                                                                                                      
Programın içeriği https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P1.aspx adresinde detaylıca 



tanımlanmıştır.                                                                                                                                     
Fakülte Erciyes Üniversitesi, merkez kampüsü içerisinde yer almaktadır. 
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Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkanları 
ile staj ve uygulama eğitimleri sırasında belirli 
koşullarla ayrıca ücret ödenip ödenmediği 

Erciyes Üniversitesi, staj yapan öğrencilere, stajları süresince herhangi bir ücret ödemesi 
yapmaz. Öğrencilerin staj yaptıkları işyerleri ile aralarındaki anlaşmaya göre staj karşılığında 
belirli bir ücret almaları mümkün olabilmektedir.  



7 
İlgili yükseköğretim kurumunun vakfı veya 
anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yemek, 
yurt vb. imkanlar sunup sunmadığı 

KARŞILIKSIZ KYK BURSLARI 
 
Üniversitemizin vermiş olduğu karşılıksız bursların tamamı 2004 yılının Kasım ayından itibaren 
Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilmektedir.KYK tarafından Üniversitemize tahsis edilen 
kontenjanlar yıllar itibariyle farklılıklar göstermekte olup gelen kontenjanlar öğrenci sayılarına 
göre Fakülte ve Yüksekokullara dağıtılmaktadır.Söz konusu kontenjanlar Fakülte ve Yüksekokul 
Burs Komisyonlarınca değerlendirildikten sonra Rektörlüğümüzce Kredi Yurtlar Kurumuna 
gönderilmektedir. KYK tarafından yapılan incelemeler sonucunda beyanları doğru olan 
öğrencilerimize burs tahsis edilmekte olup , durumu uygun olmayan öğrencilerimize geri 
ödemeli kredi verilmektedir. Burs sonuçları her yılın Aralık ayında Kredi Yurtlar Kurumu Web 
sayfasında ilan edilmektedir. Burslar 12 ay süreli olup, Erciyes Üniversitesi Burs Yönergesinin 
ilgili maddelerince öğrencinin cezalı durumları veya devamsızlık nedeniyle sınıfta kalmamaları 
halinde , Eğitim-Öğretim süresi sonuna kadar devam etmektedir.                                                            
ÖZEL BURSLAR 
 
Üniversitemizin girişimleriyle çeşitli kuruluş ve kişiler tarafından öğrencilerimize burs 
verilmektedir. Burs vermek isteyen hayırseverlerle öğrenciler karşılıklı buluşturularak burs 
almaları sağlanmaktadır. Hayırseverler verdikleri bursları direk olarak öğrencilerin hesap 
numaralarına yatırmaktadırlar. Çeşitli Vakıflarca verilen özel bursların duyuruları Sosyal 
Hizmetler Müdürlüğümüz Burs Ofisince yapılmaktadır. Ayrıca Fakülte ve Yüksekokullar kendi 
bünyelerinde özel burslar vermektedirler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Üniversitemiz merkez öğrenci yemekhanesinde 4 salon ve merkez personel yemekhane 
binasında 2 salon olmak üzere toplam 6 salonda aynı anda yaklaşık 2.000 kişiye hizmet 
verilebilmektedir. Öğrenci yemekhanelerinde günlük ortalama 8.000 - 10.000 öğrenci yemek 
hizmetinden faydalanmaktadır. 
  

8 Eğitim ve öğretim modeli 
Gıda Mühendisliği Bölümü'nde herbir yılda 2 yarıyıl olmak üzere toplam 8 yarıyıl ders 
işlenmektedir. 

9 Program akreditasyonları 
Bölümümüz Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 
tarafından akredite edilmiştir. 

10 Yurt bilgisi 
YURT VE KONAKLAMA HİZMETLERİ                                                                                                                                                                    
KYK yurtlarına yerleştirilemeyen öğrencilerimize özel yurt sahipleriyle gerekli girişimler yapılarak 
konaklama imkanı sağlanmaktadır.                                              



 


