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EGE ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
DERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

 

İŞVEREN/YÖNETİCİ ANKETİ TARİH :  

Sayın İlgili, 
Bu anket, bölümümüzde çağdaş bir eğitiminin verilebilmesi, kalitesinin arttırılması ve eğitim altyapısının geliştirilmesine yönelik 
çalışmaların bir parçasını oluşturmaktadır. Bu kapsamda, mezunlarımızın çalıştığı firma veya kurumlarda işveren ve/veya yönetici 
konumunda olan sizlerin görüşlerine ve değerlendirmelerine gereksinim duyulmaktadır. Deri Mühendisliği Bölümü’nün program 
hedefleri temel alınarak aşağıdaki anket formu hazırlanmıştır. Bu formu doldurarak göstereceğiniz ilgi için teşekkür eder, işlerinizde 
başarılar dileriz. 

 
BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 

Adınız ve Soyadınız  
Mesleğiniz   
Mezun Olduğunuz Üniversite   
Firma/Kurum Adı   
Firmanın/Kurumun Faaliyet Alanı   
Firmadaki/Kurumdaki Konumunuz  
Firma/Kurumdaki Toplam Çalışan Sayısı   
Firma/Kurumdaki Toplam Mühendis Sayısı   
Yazışma Adresiniz: 
 
 
E-posta: GSM: 
Telefon: (          ) Faks: (         ) 

BÖLÜM 2: EÜ DERİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI MEZUNLARININ NİTELİKLERİ 

1. Mezunlarımızın iş yaşamında başarılı olması için eğitim ve öğretim sırasında edinmeleri gereken en önemli üç 

yeteneği belirleyiniz:  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

2. Mühendislerin işe alınmasında sizce mezun oldukları kurum ne derecede önemlidir: 

a) Çok önemli   b) Önemli   c) Önemli değil 

3. E.Ü. Mühendislik Fakültesi  Deri Mühendisliği Bölümü mezununu ne ölçüde tercih edersiniz: 

a) Öncelikle tercih ederim 

b) Tercih ettiklerim arasındadır 

c) Tercih etmem 

d) Fikrim yok/mezun olduğu kurumun önemi yok  

4. Sizce E.Ü. Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü mezunlarının en kuvvetli yönü nedir? 
 

 

5. Sizce E.Ü. Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü mezunlarının en zayıf yönü nedir? 
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6. Bölümümüzdeki staj hakkında ne düşünüyorsunuz? 
 Yeterli             

 Yetersiz 

Öneriniz:.................................................................................................................................................. 

 
BÖLÜM 3:  Ege Üniversitesi’nden mezun olmuş ve halen işyerinizde çalışan Deri 
Mühendislerinin aşağıdaki konulardaki yetkinliğini lütfen değerlendiriniz. 

En uygun kutuya 
(X) işareti koyun 

0: Hiç yok,   1: Düşük,  2: Orta,   3: Yüksek 0 1 2 3 
1. Matematik, fen bilimleri ve Deri Mühendisliği ile ilgili temel mühendislik konularında yeterli bilgi 
birikimine sahiptir ve bunları alanında kullanabilir. 

 
   

2. Deri Mühendisliği ile ilgili karmaşık problemleri saptayabilir, tanımlayabilir, yorumlayabilir, 
uygun modelleme ve analiz yöntemleri ile çözebilir. 

 
   

3. Deri Mühendisliği’ne özgü bir süreci, ürünü, denemeyi ya da projeyi gerçekçi kısıtlar ve koşullar 
altında tasarlayabilir, uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir. 

 
   

4. Deri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için 
gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirebilir, seçebilir ve kullanabilir. 

 
   

5. Deri Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini etkin kullanabilir.     
6. Bireysel ve disiplin içi ya da çok disiplinli takımlarda çalışabilir.     
7. Etkin rapor yazabilir ve raporları anlayabilir, etkin sunum yapabilir, açık ve anlaşılır talimat 
alabilir ve verebilir. 

 
   

8. Ulusal ve uluslararası sözlü/yazılı iletişim kurabilir.     
9. Mesleki yenilik ve gelişmeleri izleyebilir, girişimcilik, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi 
sahibidir, yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilincine sahiptir ve bunu gerçekleştirebilir. 

 
   

10. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci sahiptir ve etik ilkelerine uygun davranır.     
11. Deri bilimi, deri teknolojisi, deri ürünleri ile Deri Mühendisliği alanında kullanılan standartlar 
hakkında temel ve bilgi sahibidir. 

 
   

12. Deri Mühendisliği problemlerinin çözümünde; çevre, sağlık, verimlilik, kalite, ekonomi, 
hukuksal sonuçlar ve güvenlik gibi evrensel boyuttaki konuların farkındadır ve çözümleri 
uygulayabilir. 

 
   

13. Yönetsel beceriler gösterebilir (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, 
verimlilik vb). 

 
   

 
Eklemek İstediğiniz Diğer Öneri ve Düşünceleriniz: 
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