ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Değerli mezunumuz, Bölümümüz lisans eğitimi 2002 yılında ABET tarafından akredite edilmişti. Bu akreditasyon süresinin yakın gelecekte dolacak olması
nedeniyle, yeniden başvurumuz söz konusu olacaktır. Bölümümüzde verilen eğitimin daha da iyileştirilmesi hedefinin bir kez daha belgelenmesi amacına yönelik bu
süreçte, siz mezunlarımızdan gelecek geri-besleme bilgi büyük önem taşımaktadır. Bu bilgiyi bize aktaracak aşağıda ve ekte verilen anketleri doldurarak, mümkün
olan en kısa zamanda faks (312-2102646) veya e-posta (enve@metu.edu.tr) yolu ile Bölümümüze göndermenizi rica ederim.
Saygılarımla,
Prof.Dr. F. Dilek Sanin
Bölüm Başkanı
ADINIZ, SOYADINIZ:
EV ADRESİNİZ:
TELEFON:
EMAIL:
MEZUNİYET YILINIZ:
ÇALIŞTIĞINIZ KURUMUN:
ADI:
ADRESİ:
TELEFONU:
KAÇ YILDIR ÇALIŞIYORSUNUZ:
ÇALIŞTIĞINIZ KURUM AŞAĞIDAKİ KATEGORİLERDEN HANGİSİNE
GİRMEKTEDİR:

ÇALIŞMA ALANINIZ AŞAĞIDAKİLERDEN
HANGİSİDİR:

















Kamu Kuruluşu
Belediye
Özel Sektör
Eğitim Kuruluşu
Sivil Toplum Örgütü
Kendi İşyeri
Diğer (Lütfen belirtiniz)

İdare ve Yönetim
Müşavirlik ve Kontrolörlük
İmalat
Araştırma Geliştirme
Eğitim
Hizmet Sektörü (banka, işletme, vb.)
Diğer (Lütfen belirtiniz)

AŞAĞIDAKİ SINAVLARIN
HERHANGİ BİRİNE GİRDİNİZ Mİ?
GİRDİNİZ İSE PUANINIZ:
PUAN






LES
ALES
KPSS
GRE

LÜTFEN DAHA ÖNCE ÇALISTIĞINIZ KURUMLARI YAZINIZ:
1)

KURUMUN ADI:
ADRESİ:
TELEFONU:
HANGİ YILLAR ARASINDA ÇALIŞTINIZ:

KURUM AŞAĞIDAKİ KATEGORİLERDEN HANGİSİNE GİRMEKTEYDİ:





2)

Kamu Kuruluşu
Belediye
Özel Sektör





Sivil Toplum Örgütü
Kendi İşyeri
Diğer (Lütfen belirtiniz)

Eğitim Kuruluşu

ÇALIŞMA ALANINIZ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİYDİ:






İdare ve Yönetim
Müşavirlik ve Kontrolörlük
İmalat





Eğitim
Hizmet Sektörü (banka, işletme, vb.)
Diğer (Lütfen belirtiniz)

Araştırma Geliştirme

KURUMUN ADI:
ADRESİ:
TELEFONU:
HANGİ YILLAR ARASINDA ÇALIŞTINIZ:

KURUM AŞAĞIDAKİ KATEGORİLERDEN HANGİSİNE GİRMEKTEYDİ:

ÇALIŞMA ALANINIZ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİYDİ:











3)

Kamu Kuruluşu
Belediye
Özel Sektör





Sivil Toplum Örgütü
Kendi İşyeri
Diğer (Lütfen belirtiniz)

Eğitim Kuruluşu

İdare ve Yönetim
Müşavirlik ve Kontrolörlük
İmalat





Eğitim
Hizmet Sektörü (banka, işletme, vb.)
Diğer (Lütfen belirtiniz)

Araştırma Geliştirme

KURUMUN ADI:
ADRES:
TELEFON:
HANGİ YILLAR ARASINDA ÇALIŞTINIZ:

KURUM AŞAĞIDAKİ KATEGORİLERDEN HANGİSİNE GİRMEKTEYDİ:

ÇALIŞMA ALANINIZ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİYDİ:











Kamu Kuruluşu
Belediye
Özel Sektör
Eğitim Kuruluşu





Sivil Toplum Örgütü
Kendi İşyeri
Diğer (Lütfen belirtiniz)

İdare ve Yönetim
Müşavirlik ve Kontrolörlük
İmalat
Araştırma Geliştirme





Eğitim
Hizmet Sektörü (banka, işletme, vb.)
Diğer (Lütfen belirtiniz)

MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÇEVRE MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ

GRADUATE SURVEY - MEZUN ANKETI
Questions

very much
(kesinlikle)

somewhat
(az çok)

no
(hayır)

no comment
(yorumsuz)

1. Did you select the METU-Env. E. Department consciously?

1. ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’ne bilinçli bir
tercihle mi girdiniz?
2. Mesleğin özellikleri ve içeriği hakkında daha önceden
fikriniz var mıydı?
3. Halen çalıştığınız iş doğrudan ya da dolaylı olarak
ODTÜ Çevre Müh.’de aldığınız eğitimle ilgili mi?
4. Aşağıda belirtilen çevre mühendisliği konularından
hangilerinin sizin çalıştığınız alanla uyuştuğunu
belirtiniz (Birden fazla işaretleyebilirsiniz.):
 Su temini ve su kaynakları (İçme suyu arıtımı ve
dağıtımı)
 Çevre sistemleri modellemesi
 Çevre kimyası
 Atıksu yönetimi (arıtım ve kanalizasyon tasarımı)
 Katı atık yönetimi
 Tehlikeli atık yönetimi
 Atmosfer sistemleri ve hava kirliliği
 Çevre ve iş-işçi sağlığı
 Çevre yönetimi
 Diğer, belirtiniz………………………………
5. ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü eğitimi, sizi
şimdiki görevinizde gerekenler için hazırladı mı?

2. Did you have an idea about the content and the
characteristics of Env. E.?
3. Is your current job related with your education from
METU-Env. E. directly or indirectly?
4. Which environmental engineering areas listed below you
think your current occupation fits best (you can choose
more than one):
 Water supply and resources (water treatment and
distribution)
 Environmental systems modeling
 Environmental chemistry
 Wastewater management (treatment and sewerage design)
 Solid waste management
 Hazardous waste management
 Atmospheric systems and air pollution
 Environmental and occupational health
 Environmental Management
 Other, specify………………………………………
5. Do you think during your education in METU-Env. E. you
have been prepared for the demands of your current
position?
6. Are you satisfied with your current salary, compared to
salaries of engineers working at other fields?
7. Do you think METU-Env. E. academic quality is
satisfactory?
Questions
8. If your answer is ‘no’ to the previous question, in which

Sorular

6. Diğer alanlardaki mühendislerle karşılaştırıldığında
maaşınız sizi tatmin ediyor mu?
7. ODTÜ Çevre Mühendisliği’nin akademik kalitesinin
yeterli olduğuna inanıyor musunuz?
very much
(kesinlikle)

somewhat
(az çok)

no
(hayır)

no comment
(yorumsuz)

Sorular
8. Bir önceki soruya cevabınız hayır ise, ODTÜ Çevre

areas listed below, do you think additional emphasis should
be given to teaching at METU-Env. E.?
 Water supply and resources (water treatment and
distribution)
 Environmental systems modeling
 Environmental chemistry
 Wastewater management (treatment and sewerage design)
 Solid waste management
 Hazardous waste management
 Atmospheric systems and air pollution
 Environmental and occupational health
 Treatment plant operation
 Other, specify.…………………………………………..
9. Do you think that the education you recieved in this
department met your initial educational goals?
10. Do you think that education you recieved helped to
understand the impact of engineering education on society
in a broader sense?
11. Do you think you were effectively advised during your
education for the needs of the professional life and job
market?
12. Did departmental advisors help you to plan your life after
METU, such as for entry into a career or graduate school?
13. To what extend has your METU education exposed you to
diverse viewpoints, opinions, and backgrounds?
14. Do you think your education at METU help you to develop
your communication skills?
15. In your education, do you think you developed an ability to
function in multidisciplinary teams?
16. Did you develop an understanding of professional and
ethical responsibility during your education?











9.
10.

Mühendisliği eğitiminde aşağıda belirtilen alanlardan
hangilerine daha fazla önem verilmesi gerektiğini
düşünüyorsunuz?
Su temini ve su kaynakları (İçme suyu arıtımı ve
dağıtımı)
Çevre sistemleri modellemesi
Çevre kimyası
Atıksu yönetimi (arıtım ve kanalizasyon tasarımı)
Katı atık yönetimi
Tehlikeli atık yönetimi
Atmosfer sistemleri ve hava kirliliği
Çevre ve iş-işçi sağlığı
Çevre yönetimi
Diğer, belirtiniz ………………………………
Bölümde aldığınız eğitim başlangıçtaki eğitim
beklentilerinizi karşılıyor muydu?
Aldığınız eğitim size mühendislik eğitiminin topluma
olan etkisini anlamanızda yardımcı oldu mu?

11. Eğitiminiz sırasında mesleki hayatınız ve iş
dünyasındaki
gereksinimlerinize
yönelik
etkin
önerilerde bulunuldu mu?
12. Bölümdeki danışmanlarınız size ODTÜ sonrasındaki
yaşamınızı planlamanız için yardımcı oldular mı?
(Örneğin iş veya yüksek lisans seçimi gibi)
13. ODTÜ’deki eğitiminiz sizi ne derece değişik görüş
açısı, fikir ve altyapılarla karşılaştırdı?
14. ODTÜ’de aldığınız eğitimin insanlarla olan iletişim
kabiliyetlerinizi geliştirdiğini düşünüyor musunuz?
15. Eğitiminiz
sırasında,
disiplinlerarası
gruplarda
çalışabilme yetisi edindiğinizi düşünüyor musunuz?
16. Eğitiminiz sırasında, mesleki ve etik sorumluluk
anlayışları edindiğinizi düşünüyor musunuz?

İş yaşamınızdaki tecrübelerinizi de gözönüne alarak dile getirmek istediğiniz diğer görüş, değerlendirme ve önerileriniz:

