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Sayın Mezunumuz, Fen-Edebiyat Fakültesi FEDEK akreditasyon süreci kapsamında programımız 
değerlendirilmekte ve bu değerlendirmelerin ışığında gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu süreçte 
siz Kimya Programı mezunlarımızın görüşleri önem arz etmektedir. Bu amaçla aşağıdaki mezun anketi 
hazırlanmıştır. Siz değerli mezunlarımız için hazırlanan bu anketi doldurmanız programımızın öğretim 
amaçları için önemli katkı sağlayacaktır. Bu anketi doldurmak  suretiyle göstereceğiniz ilgiden dolayı 
teşekkür eder, işbirliğimizin ve katkılarınızın sürekli olmasını dileriz. 

Saygılarımızla, 

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölüm Başkanlığı 

Program Öğretim Amaçları (ÖA), lisans programı mezunlarımızın mezuniyetlerini izleyen yakın zaman 
zarfında erişmeleri beklenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentileri tanımlamaktadır.  

PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI (ÖA) 

ÖA1 
Kimya ve ilgili alanlarında teorik veya uygulamalı bilgi donanımına sahip, kimya 
laboratuvarlarında çalışma becerisi kazanan, 

ÖA2 
1. Kimya alanında kullanılan enstrümental analiz yöntemlerini kavrayan, cihazların çalışma 

prensiplerini bilen ve cihazlardan alınan çıktıları yorumlayabilen, 

ÖA3 

2. 3.1 Kimya ile ilgili araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti yapan kurum veya kuruluşlarda 
görev alan, takım çalışmasına yatkın olan ve uyumlu olarak çalışabilen,  

3. 3.2 Üretim yapan kurum veya kuruluşlarda görev alan, takım çalışmasına yatkın olan ve 
uyumlu olarak çalışabilen, 

4. 3.3 Kalite-kontrol yapan kurum ve kuruluşlarda takım çalışmasına yatkın olan ve uyumlu 
olarak çalışabilen, 

ÖA4 
5. Kanıta ve araştırmalara dayalı bilimsel yöntemler ile birlikte, kimya alanındaki temel 

kavramları kullanarak karmaşık problemlere çözümler üreten, 

ÖA5 
Kimya alanı ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak için en az bir yabancı dil bilgisiyle literatürü 
izleyen, kütüphane veya elektronik bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanan, 

ÖA6 
6. Teorik veya uygulamalı olarak kazandığı bilgiyi ve deneyimini, toplum yararına olacak 

şekilde ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmakta ve  projeler üretmekte 
kullanabilen, 

ÖA7 Mesleki yeterlilik ve bilimsel etik bilincine sahip, 

ÖA8 
Sahip olduğu düşünceleri, sözlü ve yazılı iletişim araçlarını etkili bir şekilde kullanarak 
aktaran, 

ÖA9 Lisansüstü programlara başvuruyu ve kabulü sağlayacak bilgi ve yeterliliğe ulaşan,  

kimyagerler yetiştirmek programın öğretim amaçlarıdır. Bu anket, program öğretim amaçlarının 
mezunlarımızda ne ölçüde sağlandığının belirlenebilmesi için hazırlanmıştır. Katkılarınız için teşekkür 
ederiz. 
 
Tarih: 

Mezuniyet Yılınız:  

 

YILDIZ TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ  

KİMYA PROGRAMI ÖĞRETİM AMAÇLARI DEĞERLENDİRME  

ANKET FORMU 

(MEZUN-DIŞ PAYDAŞ) 
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Değerlendirme Ölçütleri:  
5: Kesinlikle katılıyorum 4: Katılıyorum 3: Kararsızım 2: Katılmıyorum 1: Kesinlikle katılmıyorum 

 1 2 3 4 5 

1 YTÜ Kimya Programı’nda aldığım lisans eğitimi ile 
işimle ilgili teorik veya uygulamalı bilgi donanımına 
sahip oldum, kimya laboratuvarlarında çalışma 
becerisi kazandım. (ÖA1) 

     

2 Analitik cihazların çalışma prensiplerini açıklayabilir 
ve cihazlardan alınan sonuçları yorumlayabilirim. 
(ÖA2) 

     

3 YTÜ Kimya Programı’nda aldığım eğitiminin, beni 
profesyonel yaşama hazırladığını düşünüyorum. 
(ÖA3) 

     

4 YTÜ Kimya Programı’nda aldığım eğitimin Kimya 
alanında karşılaşabileceğim problemlerin 
çözümünde sorumluluk alarak sorunu çözmemi 
sağlayacağına inanıyorum.(ÖA4) 

     

5 YTÜ Kimya Bölümü’nde aldığım eğitim sırasında 
yazılı ve sözlü iletişim becerilerimi geliştirdim. (ÖA8) 

     

6 Lisans eğitimim sırasında, takım çalışması 
yapabilme becerisi kazandım. (ÖA3) 

     

7 Kimya alanı ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak için en 
az bir yabancı dil bilgisiyle literatürü izleyebilirim, 
kütüphane ve elektronik bilgi kaynaklarını etkili bir 
şekilde kullanabilirim. (ÖA5) 

     

8 Toplum yararına olacak şekilde ulusal ve 
uluslararası düzeyde çalışmalar yapabilir ve projeler 
üretebilirim. (ÖA6) 

     

9 Almış olduğum lisans eğitiminin beni lisansüstü 
çalışmalara yeteri kadar hazırladığını düşünüyorum. 
(ÖA9) 

     

10 Eğitimim sırasında, mesleki ve etik sorumluluk bilinci 
kazandım. (ÖA7) 

     

 


