
1 Çevre Mühendisliği Bölümü’ne giriş yılınız (Entry year to ITU Environmental Engineering Department)
*

2 Çevre Mühendisliği’nden mezuniyet yılınız ve döneminiz (güz/bahar) (Term and year of graduation from
ITU Environmental Engineering Department, fall/spring) *

3 Mezuniyetiniz sonrasında Çevre Mühendisliği ya da ilgili bir alanda profesyonel olarak çalıştınız mı?
(After graduation, did you work professionally in Environmental Engineering or a related field?) *

Evet
Hayır

4 Mezuniyetiniz sonrası ilk işinizi ne zaman buldunuz? (When did you find your first job after graduation?)
*

0-6 ay içerisinde (In 0-6 months)
7-12 ay içerisinde (In 7-12 months)
1-2 yıl içerisinde (In 1-2 years)
2 yıldan sonra (After 2 years)

5 Mezuniyetiniz sonrası toplam çalışma süreniz içerisinde Çevre Mühendisliği ile ilgili bir alanda çalışma
oranınız yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisi karşılık gelmektedir? (Which of the following
corresponds to the ratio of your working time in an area related to Environmental Engineering to your
total working time?) *

%100-75
%75-50
%50-25
<%25
Hiç çalışmadım (Never worked)

6 Profesyonel olarak kariyerinize Çevre Mühendisliği veya ilgili bir alanda mı devam ediyorsunuz? (Do
you continue your professional career in Environmental Engineering or a related field?) *

Evet (Yes)
Hayır (No)

7 Çalışmakta olduğunuz kurum/kuruluş/firmada pozisyonunuz/göreviniz (Your position at the
institution/organization/company you work at) *

8 Çalışmakta olduğunuz kurum/kuruluş/firma ulusal ve/veya uluslararası ölçekte çalışmakta mıdır? (Does
the institution/organization/company you work at serve on a national or an international scale?) *

Sadece ulusal ölçekte çalışmakta (Only national scale)
Sadece uluslararası ölçekte çalışmakta (Only international scale)
Hem ulusal hem de uluslararası ölçekte çalışmakta (Both national and international scale)

9 Çalışmakta olduğunuz kurum/kuruluş/firma hangi sektördedir?(In which sector is your
institution/organization/company?) *

Özel sektör (Private sector)
Kamu sektörü (Public sector)

10 Bir Çevre Mühendisi olarak hangi sektörde faaliyet göstermektesiniz? (Birden fazla seçenek
işaretleyebilirsiniz.) In which sector do you work as an environmental engineer? (You may select more
than one)
Çevre mühendisi olarak çalışmıyorsanız soruyu geçebilirsiniz.You can skip the question if you are not working as an environmental engineer.

Taahhüt sektörü (Undertaking)
Akademik sektör (Academia)
Kamu sektörü (Merkez Teşkilatı)- Public (Central)
Danışmanlık/Projelendirme/Müşavirlik sektörü-Consultancy/Project Advisory
Çevre yatırımlarının finansmanı sektörü (Environmental Investment Finance)
Tedarik sektörü (Supply)
Endüstri sektörü (Industrial)
Kamu sektörü (Taşra Teşkilatı)-Public (Provincial)
Ar-Ge Faaliyetleri (R&D Activities)
Diğer

11 Aşağıda verilen konulardan hangisinde hizmet veriyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz).
In which of the following fields/subjects are your offering service? (You may choose more than one
option)
Çevre mühendisi olarak çalışmıyorsanız soruyu geçebilirsiniz.You can skip the question if you are not working as an environmental engineer.

Su temini ve suların arıtılması-Water supply and treatment
Atıksuların iletilmesi ve arıtılması-Wastewater collection and treatment
Hava kirlenmesi ve kontrolü-Air pollution and control
Katı ve tehlikeli atıkların yönetimi-Solid and hazardous waste management
Kirlenmiş ortamların iyileştirilmesi-Remediation
Havza yönetimi-Watershed management
Çevre yönetimi-Environmental management
Temiz üretim ve geri kazanım teknolojileri-Cleaner production and recycling technologies
Yenilenebilir enerji-Renewable energy
İklim değişikliği ve sera gazı envanteri-Climate change and greenhouse gas inventories
Yaşam döngüsü analizi-life cycle analysis
Diğer

12 Yönetim kademesinde misiniz? (Are you working at the management level?) *

Evet (Yes)
Hayır (No)

13 Mezuniyet sonrasında kariyerinizdeki aldığınız terfileri belirtiniz. (Please indicate the promotions that
you received in your career after graduation) *

İdari yöneticilik-Administrator
Bölüm sorumlusu-Department head
Proje yöneticiliği-Project manager
Başmühendis-Chief engineer

14 Çevre Mühendisliği veya ilgili bir alanda çalışmama sebebinizi aşağıdakilerden hangisi ile açıklarsınız.
(Which of the following explain your reason for not working in environmental engineering or a related
field/subject?)
Çevre mühendisi olarak çalışıyorsanız soruyu geçebilirsiniz.If you work as an environmental engineer, you can skip the question.

İş bulamadım-Could not find a job
Farklı bir alana ilgi duydum-Interested in a different area
Çalışma koşulları uygun değildi-Unsuitable working conditions
Maddi koşullar yetersizdi-Economic reasons
Aldığım mesleki eğitimin yeterli olmadığını düşünüyorum-Insufficient professional education
Diğer

15 Lisansüstü dereceniz var mı? (Do you have a graduate degree?) *

Yok-No
Yüksek lisans derecem var (İTÜ)-Master’s degree (ITU)
Yüksek lisans derecem var (İTÜ dışı, yurtiçi)-Master’s degree (other, national)
Yüksek lisans derecem var (Yurtdışı)-Master’s degree (international)
Yüksek lisans öğrencisiyim (İTÜ)-Master’s student (ITU)
Yüksek lisans öğrencisiyim (İTÜ dışı, yurtiçi)-Master’s student (other, national)
Yüksek lisans öğrencisiyim (Yurtdışı)-Master’s student (international)
Doktora derecem var (İTÜ)-Ph.D. degree (ITU)
Doktora derecem var (İTÜ dışı, yurtiçi)-Ph.D. degree (other, national)
Doktora derecem var (Yurtdışı)-Ph.D. degree (international)
Doktora öğrencisiyim (İTÜ)-Ph.D. student (ITU)
Doktora öğrencisiyim (İTÜ dışı, yurtiçi)-Ph.D. student (other, national)
Doktora öğrencisiyim (Yurtdışı)-Ph.D. student (international)

16 Almış olduğunuz mühendislik öğreniminizin, kariyerinize katkı derecesini aşağıda belirtilen alt
kategorilerde 1 ile 4 arasında puanlandırabilir misiniz ?(Please indicate the degree of contribution of
your engineering education to your career) *
(1 en düşük, 4 en yüksek) (1 is the lowest, 4 the highest)

1 2 3 4

Almış olduğum eğitim ile kariyerimde karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama/formüle etme/çözme becerisi kazandım
(With the engineering education, I gained an ability to identify/formulate/solve complex engineering problems in my career)

Almış olduğum eğitim ile kariyerimde farklı nitelikteki kitleler ile etkin bir biçimde iletişim kurma becerisi edindim (With the
engineering education, I gained an ability to communicate effectively with a range of audiences.

Almış olduğum eğitim ile mühendislik uygulamalarında mesleki ve etik sorumlulukların farkında olma ve mühendislik çözümlerinin
küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkilerini göz önünde tutan bilgiye dayalı karar verme becerisi edindim (With
the engineering education, I gained an ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and
make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and
societal contexts)

Almış olduğum eğitim ile takım içerisinde liderlik sağlayan, katılımcı ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, amaçlar belirleyen, görevleri
planlayan ve hedeflere ulaşan üyelerden oluşan bir takımda etkin işlev görme becerisi edindim (With the engineering education, I
gained an ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and
inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives)

Almış olduğum eğitim ile uygun öğrenme stratejileri kullanarak yeni bilgi edinme ve gereğince uygulama becerisi edindim(With the
engineering education, I gained an ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies.)

17 Lisans öğreniminiz süresince hangi yazılımları öğrendiniz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.).
Which software have you learnt during your undergraduate education? (You may select more than one)
*

Autocad
Matlab
Microstation
Civil 3D
NetCAD
Modelleme Yazılımları-Modelling software
Python
Diğer

18 Mezuniyetiniz sonrası hangi yazılımları öğrendiniz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.). Which
software have you learnt after your graduation? (You may select more than one) *

Autocad
Matlab
Microstation
Civil 3D
NetCAD
Modelleme Yazılımları-Modelling software
Python
Diğer

19 Mezuniyetiniz sonrası aldığınız sertifikaları belirtiniz. (Please indicate the certificates you got after your
graduation) *

20 Mezuniyetiniz sonrası kariyerinizde ihtiyaç duyduğunuz yeni bilgiler için hangi öğrenme stratejisini
kullanarak araştırma yapıyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz). With which tools are you
doing research after your graduation to get new information in your professional career? (You may
choose more than one option.) *

Elektronik kaynak-Electronic sources
Kişisel deneyim-Personal experience
Yazılı/basılı kaynak-Journal/Book
Diğer

21 İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Lisans Programının 1. Eğitsel Hedefi (EH1) “Mezunların
mesleki kariyerlerini Çevre Mühendisliği ya da ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası seviyede
sürdürüyor olması” nı ne düzeyde sağladığını değerlendiriniz. Please rate the achievement of first
program educational objective PEO1 ''Graduates will pursue professional career in Environmental
Engineering or in related fields on national or international level'' *

Zayıf/Poor
Orta/Moderate
İyi/Good
Çok iyi/Very good

22 İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Lisans Programının 2. Eğitsel Hedefi (EH2) “Mezunların
mesleklerini toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kamu veya özel sektörde başarı ile devam
ettiriyor olması” ne düzeyde sağladığını değerlendiriniz.Please rate the achievement of our PEO-2
''Graduates will be successfully practicing their profession in the public or private sector to meet the
needs of the society'' *

Zayıf/Poor
Orta/Moderate
İyi/Good
Çok iyi/Very good

23 İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Lisans Programının 3. Eğitsel Hedefi (EH3) “Mezunların Çevre
Mühendisliği ya da diğer çeşitli alanlarda mesleki gelişimleri süresince kendilerini geliştiren mühendisler
olması” ne düzeyde sağladığını değerlendiriniz. Please rate the achievement of our PEO-3 ''Graduates
will be self-improving engineers through their professional development in environmental engineering or
other diverse fields'' *

Zayıf/Poor
Orta/Moderate
İyi/Good
Çok iyi/Very good
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