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BAŞLIK 

Bölüm Danışma Kurulu Toplantısı 

 

GÜNDEM MADDELERİ 

1.  Sektörün Kimya Mühendisliği mezunlarından beklentileri 

2.  Kimya Mühendisliği Eğitim müfredatından Sektörün Beklentileri 

3.  Staj imkanları, staj yerlerinin bulunması, staj uygulama esasları, süresi, raporlama 

iyileştirmeleri, Staj uygulamasına yönelik öneriler 

4.  Bitirme öğrencilerinin projelerine sektör desteği 

 

KAPSAM 

1. Kimya mühendisliği mezunlarından danışma kurulumuzda bulunan dış 

paydaşlarımızın sektörlere yönelik beklentilerinin neler olduğu sorulmuştur. Sonuç 

olarak yabancı dil bilmenin yanında ikinci bir yabancı dil bilmenin çok önemli olduğu 

vurgulanmıştır. Bu beklentiye yönelik olarak bölümümüzde zorunlu hazırlık 

eğitiminin olduğu ve eğitim dilinin %30 İngilizce olduğu belirtilmiştir. Ayrıca kimya 

mühendisliği mezunlarından genel olarak aldıkları temel derslere ait bilgilerinin 

pekişmiş olması, tecrübenin bazı sektörler için önemli bazı sektörler için önemsiz 

olduğu, kendini yetiştirme, sorgulayıcı düşünce ve öğrenme isteği, özgüven gibi 

özelliklerin avantaj sağladığı, Kalite Yönetim Sistemlerini bilme, sürdürülebilirlik ve 

Çevre konusundaki farkındalığın önemli olduğu belirtilmiştir.  

2. Kimya Mühendisliği eğitim müfredatına yönelik değerlendirmeler sonucunda, azami 

mühendislik ilkelerinin bilinmesinin sektör tarafından beklendiği belirtilmiştir. Eğitim 

süresince öğrencilerin temel bir uzmanlık alanına yönelik evrilmesine ve kendini 

geliştirmeye yönelik zorunlu ve seçmeli derslerin verilebileceği belirtilmiştir. Temel 

derslerin, proseslerin, çevreci üretim yöntemlerinin ve Kalite Yönetim (ISO) 

sistemlerinin bilinmesi konusunda temel derslerin pratik uygulamasının sektörle 

bağdaştırılması gerektiği vurgulanmıştır.   

3. Bölüm staj uygulama esasları, stajların süresi, türü, staj yeri bulmada ve 

uygulamasında, raporlamada karşılaşılan sorunlar belirtilerek danışma kurulunun 

görüş ve önerileri sorulmuştur. Sektör tarafından başvuruların ocak-şubat gibi bir tarih 

aralığında belli kontenjanlar belirlenerek alındığı vurgulanmış, başvuruların insan 

kaynaklarına internet ortamında alındığı belirtilmiştir. Öğrencilerin ikamet ettikleri 

şehirlerde staj yapmak istemesi ve geç başvurmaları sebebiyle sıkıntılar yaşadığı 

anlaşılmıştır. Kimya Mühendisleri odasının staj konusunda ilgili kent şubeleri 

aracılığıyla stajlar için öğrencilere destek verdiği belirtilmiştir. Öğrencilerin ikamet 

ettiği şehirdeki KMO’dan başvurarak, duyuruları takip ederek destek alabileceği 

vurgulanmıştır. Staj döneminin yaz aylarında çeşitli sektörlerin aktif olmayan 

dönemine gelmesi sebebiyle sektör bazında bazı aksaklıklar yaşadığı, bu gibi 

durumların raporlamaya da yansıdığı belirtilmiştir. Ayrıca Staj eğitiminin sektörü ve 

mesleği önceden tanıma konusunda öğrenciye fayda sağladığına değinilmiştir. Staja 

alternatif tecrübe kazandırmaya yönelik lisans eğitimi süresinde veya sonunda daha 

uzun süreli uygulamaların yapılabileceği önerilmiştir. 

4. Bitirme öğrencilerinin projelerine yönelik sektörden destek beklendiği belirtilerek 
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görüş sorulmuştur. Katılımcılar sektörlerine uygun bir projede yardımcı 

olunabileceğini belirtmiştir. Hali hazırda zaten bazı öğrencilerin yetiştirme amaçlı 

çeşitli projelerde görev alabildikleri vurgulanmıştır. Sektörlere yönelik çeşitli çalışma 

konuları görüşülmüş, sektörden mevcut sorunlarını belirtmesi ile uygun projeler 

üretilebileceği belirtilmiştir. Bu konuda bölümün sektörü tanıyıp anlamasına yönelik 

fabrika ortamında gezi vb. görüşmeler yapılabileceği kararına varılmıştır. 
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