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 Bölümümüz 1997 yılında kurulmuş, 

1998-1999 eğitim ve öğretim yılında 
kimya eğitimine başlamıştır  

 Kimya Bölümü Türkiye’nin önde gelen 
kimya eğitim ve araştırma 
kurumlarındandır.   

 Kimya Bölümünde sunulan Lisans 
programı alanında son gelişmeleri izler.  

 Çağdaş araştırma-geliştirme 
çalışmalarına yatkın öğrenciler 
yetiştirecek şekilde hazırlanmış 
mesleki bir programdır.   

 Kimya Bölümü'nü bitiren öğrencilere 
KİMYAGER (Kimya Lisans) unvanı 
verilmektedir.  

 Kadrosunda uluslararası saygınlık 
kazanmış araştırmacılar vardır.   

 Çok sayıda başarıyla tamamlanmış ve 
sürmekte olan TÜBİTAK destekli 
araştırma projelerimiz vardır.  

 Öğrencilerimizin ERASMUS, 
MEVLANA öğrenci değişim programı 
ile yurtdışı, FARABİ öğrenci değişim 
programı ile yurtiçinde seçkin 
üniversitelerinde eğitim görmesi teşvik 
edilmektedir.  

 
  

Mezunların Çalışma Alanları 
 
 Kimya Sanayi; İşletme, AR-GE ve 

Kalite Kontrol laboratuarları  

 İlaç Sanayi; AR-GE ve Kalite Kontrol 

laboratuarları, ilaç pazarlamasında 

ürün sorumlusu  

 AR-GE şirketleri  

 Özel ve resmi Laboratuvarlar, klinik 

teşhis laboratuvarları  

 Tekstil sektörü  

 İthalat ve ihracat şirketleri  

 Gıda sektörü; kalite kontrol, ürün 

geliştirme ve pazarlaması  

 Polimer sanayi, Boya, Kaplama ve 

Plastik fabrikaları  

 İş Güvenliği Uzmanlığı 

 Öğretmenlik (Pedagojik Formasyon 

Sertifikası ile)  
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Lisans Üstü Programlar 
Bölümümüzde lisans sonrasında 
 Analitik Kimya 
 Anorganik Kimya 
 Biyokimya 
 Fizikokimya  

 Organik Kimya  
Anabilim dallarında Yüksek Lisans ve 
Doktora programları sunulmaktadır.  

 
 

  

     

 

Neden RTEÜ Kimya Bölümü  

 
 Güçlü ve deneyimli akademik kadro  

 Modern ve Çağın gereksinimlerine 

uygun müfredat  

 Kuvvetli alt yapı ve araştırma olanakları   

 Modern laboratuvarlar ve cihazlar ile 

teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitim 

olanakları  

 Öğrenciler ile iyi ilişkiler, danışmanlık 

sistemi ile öğrenciler ile yakından 

ilgilenme   

 Öğrenci değişim programlarına 

katılımın teşvik edilmesi   

 AKREDİTASYON ve KALİTE 

kapsamında sürekli iyileştirme 

 Mezunlarımızın kolay iş bulması  

 Çeşitli spor ve kültürel etkinlikler gibi 

çeşitli sosyal faaliyetler sunması  

 

 

 
 

Bölüm Olanakları 
 Kimya Bölümünde 5 Profesör, 8 

Doçent, 7 Doktor Öğretim Üyesi, 3 
Araştırma Görevlisi olmak üzere 23 
akademik ve 1 idari personel görev 
yapmaktadır.  

 Bölümde iyi donanımlı 1’er adet 
Analitik Kimya, Anorganik Kimya, 
Biyokimya, Fizikokimya, Organik 
Kimya, Spektroskopi ve 
Hesaplamalı Kimya Araştırma 
Laboratuvarı ile 3 adet Öğrenci 
Laboratuvarı, 1 adet Döner 
Sermaye Laboratuvarı, 6 adet 
teknolojik donanımlı deniz 
manzaralı sınıf, 2 adet amfi, 2 adet 
multimedya salonu, 1 adet toplantı 
salonu, 1 adet cam malzeme, 2 
adet kimyasal malzeme odası 
mevcuttur. 

 Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel 
faaliyetleri için 1 adet öğrenci 
kantini, 1 adet yemekhane, ücretsiz 
kablolu ve kablosuz internet, 1 adet 
fitness salonu, 1 adet tenis kortu, 1 
adet halı saha, 1 adet dinlenme ve 
çalışma salonu, 1 adet kapalı spor 
salonu, 1 adet teknolojik kütüphane 
mevcut olup,  

 Dağcılık, Rafting, Halk oyunları, 
tiyatro vb. farklı spor etkinliklerine 
katılım olanakları sağlanmaktadır

 


