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YILDIZ TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ  

KİMYA PROGRAMI ÇIKTILARINI SAĞLAMA DÜZEYLERİNİ DEĞERLENDİRME 

ANKET FORMU 

(MEZUNİYET DURUMUNDAKİ ÖĞRENCİ-İÇ PAYDAŞ) 

Sayın Mezun Adayımız, 

Fen-Edebiyat Fakültesi FEDEK akreditasyon süreci kapsamında programımız değerlendirilmekte ve bu 

değerlendirmelerin ışığında gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu süreçte siz Kimya Programı mezun adaylarımızın 

görüşleri önem arz etmektedir. Bu amaçla aşağıdaki mezuniyet durumundaki öğrenci anketi hazırlanmıştır. Siz değerli 

mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerimiz için hazırlanan bu anketi doldurmanız programımızın çıktıları 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 Çıktıları (PÇ) lisans programı mezunlarımızın mezuniyetlerini izleyen yakın zaman zarfında erişmeleri 

beklenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentileri tanımlamaktadır.      

KİMYA PROGRAMI ÇIKTILARI 

 

PÇ1 

1. Kimya ve kimya ile ilgili alanlarda güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-
gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri 
düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere ve bunları beraber kullanabilme becerisine 
sahiptir. 

 

PÇ2 

2. Kimya ve kimya ile ilgili alanlardaki problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp çözüm 
yöntemi geliştirir, uygun analitik yöntemler ve teknikler kullanarak problemleri çözer, verileri 
toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 

 

PÇ3 

3. Kimya ve kimya ile ilgili alanlarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve 
sorumluluk alarak çözüm üretir. 

 

PÇ4 

4. Kimya ve ilgili alanlarda bağımsız olarak ve paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütebilir 
ve analitik düşünme yeteneğini kullanabilir. 

 

PÇ5 

Kimya ve ilgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim 
teknolojilerini etkin biçimde kullanır, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir. 

PÇ6 Kimya alanında özümsediği bilgi ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası 
çalışmalarda kullanabilir. 

PÇ7 5. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi 
kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir. 

PÇ8 6. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisini ve sorumluluk alma 
özgüvenini geliştirir. 
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PÇ9 

7. Yaşam boyu öğrenme ve öğretme sorumluluğunu üstlenir, kimya ve ilgili alanlardaki güncel 
gelişmeleri izler, kendini sürekli yeniler ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki 
gruplara aktararak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. 

PÇ10 Kimya ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik 
etkinlikleri planlar ve yönetir. 

PÇ11 Kimya ve ilgili olduğu alanların uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki 
etkilerinin bilincindedir ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. 

 

PÇ12 

Kimya ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini, sorunlara ilişkin 
çözüm önerilerini, Türkçe yazılı veya sözlü etkin iletişimi kullanarak ifade eder. 

 

PÇ13 

Alanı ile ilgili bilgileri takip edebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde, en 
az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim ve tartışma yeteneğine sahiptir. 

 

PÇ14 

Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahiptir, mesleki etik ve yasal ilkelere uygun davranır, 
kimya ve ilgili olduğu alanlarda sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi 
birikimini toplum yararına kullanır. 

Bu anket, program çıktılarının mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimizin ne ölçüde sağlandığının belirlenebilmesi için 

hazırlanmıştır. Katkılarınız için teşekkür ederiz. 

Tarih: 

Mezuniyet Yılınız: 

Değerlendirme Ölçütleri:  
5: Kesinlikle katılıyorum 4: Katılıyorum 3: Kararsızım 2: Katılmıyorum 1: Kesinlikle katılmıyorum  

Program Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 

1. Kimya bölümünün farklı anabilim dallarına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgi      donanımına 
sahip oldum. Temel bilimlerin prensiplerini kimya alanında kullanabilmekteyim.  

     

2. Kimya alanında edindiğim temel bilgi ve beceriyi kullanarak kavramları, fikirleri  
ve.verileri.bilimsel..yöntemler..ile..kanıta..ve..araştırmaya..dayalı..analiz..ederek 
değerlendirebilmekteyim.  

     

3. Kimya biliminin gelişmesinde katkısı olan önemli kişileri, olay ve olguları kimya 
uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilmekteyim.  

     

4. Kimyasal maddelerin çevreye ve insan sağlığına etkilerini ve alınması gereken güvenlik 
önlemleri ile ilgili kuralları biliyorum.  

     

5. Kimya alanındaki karşılaşabileceğim problemlere karşı sorumluluk alarak çözüm 
üretebilirim.  

     

6. Kimya bölümünün farklı anabilim dallarına ilişkin teorik bilgileri, bireysel ve grup 
çalışmaları ile laboratuvar çalışmalarında uygulayabilirim.  

     

7. Kimya alanı ile ilgili edindiğim temel bilgiler doğrultusunda laboratuvarda sentezlenmesi 
istenen bileşiklerin sentez metodunu belirleyerek sentezini gerçekleştirebilirim.  

     

8. Çeşitli yöntem ve laboratuvar düzeneklerini kullanarak deney yapabilir ve deney 
sonuçlarını yorumlayabilirim.  

     

9. Analitik cihazların çalışma prensiplerini açıklayıp, cihazlardan alınan sonuçları 
yorumlayabilirim.  

     

10. Kimya alanı ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilirim ve yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin 
bilincine sahibim.  

     

 


