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EGE ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
DERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

 

YENİ MEZUNLAR ANKETİ TARİH :  

Sevgili Yeni Mezun Öğrencilerimiz, 
Bu anket, bölümümüzde çağdaş bir eğitiminin verilebilmesi ve eğitim altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların bir parçasını 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda sizlerin görüşlerine ve değerlendirmelerine gereksinim duyulmaktadır. Lütfen, aşağıdaki anketi 
doldurarak Deri Mühendisliği Bölüm Sekreterliğine teslim ediniz. Katkılarınız için teşekkür eder, meslek hayatınızda başarılar dileriz. 

 

BÖLÜM 1: MEZUN ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 

Adı ve Soyadı  
Bölüme Giriş Yılı   
Mezuniyet Dönemi ve Yılı 20...... - 20......   □ Güz Yarıyılı          □ Bahar Yarıyılı     
Mezuniyet Not Ortalaması  
Yazışma Adresi: 
 
 
E-posta: GSM: 
Telefon: (          ) Faks: (         ) 

BÖLÜM 2: GENEL DEĞERLENDİRME 
DEĞERLENDİRME 

En uygun kutuya (X) işareti 
koyunuz 

5: Kesinlikle katılırım,   4: Katılırım,   3: Kısmen Katılırım,   2: Katılmam, 1: Kesinlikle katılmam,  
0: Fikrim yok (Yorum yapmakta zorlanıyorum) 0 1 2 3 4 5 

1. Üniversitedeki sosyal yaşam, olanaklar ve hizmetler yeterlidir.       

2. Üniversitenin kütüphane olanakları ve hizmetleri yeterlidir.       

3. Üniversitenin bilgisayar ve internet olanakları yeterlidir.       

4. Temel bilimler (fizik, kimya) laboratuvarları yeterlidir.       

5. Bölümün sahip olduğu derslik olanakları yeterlidir.       

6. Bölümün sahip olduğu laboratuvar olanakları yeterlidir.        

7. Bölüm dersleri ile ilgili ders notu ve kitapları yeterlidir.       

8. Bölümde Deri Mühendisliği eğitimine destek olacak şekilde staj yaptırılmaktadır.       

9. Bölümün akademik kadrosu eğitimin yürütülmesi açısından yeterlidir.       

10. Bölüm öğretim elemanlarının öğrencilere gösterdikleri ilgi yeterlidir.       

11. Bölümün uluslararası ilişkileri, Erasmus ve diğer yurt dışı öğrenci programları 
yeterlidir.       
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BÖLÜM 3: DERİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMININ 
SİZE KAZANDIRDIĞI BECERİLER HAKKINDA DEĞERLENDİRME 

DEĞERLENDİRME 
En uygun kutuya (X) işareti 

koyunuz 

5: Kesinlikle katılırım,   4: Katılırım,   3: Kısmen Katılırım,   2: Katılmam, 1: Kesinlikle katılmam,  
0: Fikrim yok (Yorum yapmakta zorlanıyorum) 0 1 2 3 4 5 

1. Matematik, fen bilimleri ve Deri Mühendisliği ile ilgili temel mühendislik konularında 
yeterli bilgi birikimi kazandım.       
2. Deri Mühendisliği ile ilgili karmaşık problemleri saptayabilme, tanımlayabilme ve 
yorumlayabilme becerisi kazandım.       
3. Deri Mühendisliğine özgü bir süreci, ürünü, denemeyi ya da projeyi gerçekçi kısıtlar ve 
koşullar altında tasarlayabilme, uygulayabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme becerisi 
kazandım. 

      

4. Deri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve 
çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanabilme 
yetisi kazandım. 

      

5. Deri Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini etkin 
kullanabilme becerisi kazandım. 

      

6. Bireysel ve disiplin içi ya da çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi kazandım.       

7. Etkin rapor yazabilme ve raporları anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve 
anlaşılır talimat alma ve verme becerisi kazandım. 

      

8. Ulusal ve uluslararası sözlü/yazılı iletişim kurabilme becerisi kazandım.       

9. Mesleki yenilik ve gelişmeleri izleyebilme, girişimcilik, sürdürülebilir kalkınma 
hakkında bilgi sahibi oldum, yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci kazandım.        

10. Mesleki ve etik sorumluluk ile etik ilkelerine uygun davranabilme bilinci kazandım.       

11. Deri bilimi, deri teknolojisi, deri ürünleri ile deri mühendisliği alanında kullanılan 
standartlar hakkında bilgi sahibi oldum.       

12. Deri Mühendisliği problemlerinin çözümünde; çevre, sağlık, verimlilik, kalite, 
ekonomi, hukuksal sonuçlar ve güvenlik gibi evrensel boyuttaki konulara karşı farkındalık 
ve çözümleri uygulayabilme becerisi kazandım. 

      

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

      

 
EKLEMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER ÖNERİ VE DÜŞÜNCELER: 
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