
KİMYA 
MÜHENDİSLİĞİ



İÇİNDEKİLER
• Mühendisliğin pasaportu

• Neden Kimya Mühendisliği?

• Üniversiteyi kazanma

• Okutulacak dersler

• Staj

• Stajı nerede yapıyoruz?

• Bizde hangi kulüpler var?

• Kimyager olmak istiyorsanız 
ana amacınız nedir?

• Öğretim üyeleri

• Mezunlarımız

• Değerli öğrenci adayları!



MÜHENDİSLİĞİN 
PASAPORTU

5В011200- Kimya
•Eğitim süresi – 4 sene
•Eğitim türü-gündüz
•Eğitim seviyesi-yüksek eğitim
Mezunlerin mesleki faaliyet alanları:
Ortaöğretim ve liseler
Mesleki liseler
Eğitim ve teknolojik faaliyetler
Yüksek öğretim kurumlarında
Kimya sanayi işletmelerinde araştırmacı



Kimya 
öğretmeni

Danışman 
araştırmacı

laborant

Bilimsel 
araştırma 

kurumlarında 
laborant

Kıdemli

araştırmacı

Kimya 
mühendisi

MESLEKİ HİZMET ÇEŞİTLERİ



KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA

Ahmet Yesevi adında Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi – Kazakistan’da Kimya
mühendislerin hazırlayan önemli üniversitelerden biridir.

2000 yılından itibaren bu bölümden eğitimli ve nitelikli kimya mühendisleri mezun olmaya
başlamıştır. Kimya mühendisliği lisan mezunlerinin çalışma alanları: kimya, metalürji,
petrokimya ve ilaç sanayı, bilim ve ekoloji. Bu bölümden mezun olanlar öğrencilere yukarıda
bahsedilen dersleri okutma hakkına sahiptir. Onun temelinde kişinin genel kültürünün
gelişmesine, eğitimin farklı yöntemlerin kullanarak mesleki eğitim programları yürütmeye
imkan sağlayacaktır. Bu programlar, Eğitim standardına ve Genel Devlet Eğitim Kurallarına
göre yürütülür.



• Her sene sınav yapma kuralları, 2017 yılında KC Eğitim ve Bilim Bakanlığının UBT 
sistemide yapılan değişiklikler esasında yapılır.

• Dilekçe kabul :10 mart – 10 mayıs tarihlerinde UBT uygulama merkezlerinde 
gerçekleşir. UBT sınav tarihı 20 mayıs- 1 temmuz aralığında gerçekleşir. 2018 yılı için 
ocak ayında UBT paralı şekilde tekrar yapılır. Geçiş puanıı: 50

• ‘’ Altın Belgi’’ sahiplerine, ulusal ve uluslararası olimpiyatlarda dereceye girenlere ve 
bilimsel proje  kazananlara ‘’Grant’’ (burslu eğitim) önceliği tanılır. 

• Bunların yanı sıra Pedogoji bölümlerini kazanacak öğrenciler yaratıcılık üzerine ek 
sinava girecekler.  

ÜNİVERSİTEYİ KAZANMA



KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİLERİNE OKUTULACAK DERS LİSTESİ

Zorunlu  modül
Kazakistan`nın yakın tarihi
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri (İngilizce)
• Felsefe
Kommunikativ modül
• Kazak dili (Kazakça)
• İngiliz dili (İngilizce)
• Türk dili (Türkçe)



Modül - Psikoloji ve filoloji

• Psikoloji ve İnsan Gelişimi

• Fizyoloji ve Okul Hijyeni

Modül -Anorganik Kimya

• Anorganik Kimya

• Anorganik Kimya 
Laboratuvarı

Modül - Elementler 
kimyası

• Elementler Kimyası

• Elementler Kimyası. 
Laboratuvar

Modül - Okul pedagojisi

• Pedagoji I

• Eğitim teorisi ve çalışma 
metodolojisi

Modül - Analitik Kimya

• Analitik Kimya I

Kimya problem çözme  
metodolojisi I

Modül - Kimyasal ekoloji 
ve analiz 

• Analitik Kimya II

• Kimyasal Ekoloji

• Biyokimya

Modül - Elektrokimya ve 
Teknoloji

• Elektrokimya

• Kimya Teknolojisi

• Kimyasal sentez

Modül – Fizkolloid Kimyası

• Fiziksel Kimya

• Kolloid kimyası

• Organik Kimya I

Modül - Metodolojisi

•Kimyayı öğretim 
yöntemleri

• Okulda  kimyadan  deney 
yapma  yöntemleri

Modül - Kontrol, organizasyon, 
değerlendirme

• Kapsamlı eğitim

• Puanlama teknolojileri 

• Eğitim Yönetimi

Organik kimya II

• Organik kimya II

• Fiziksel ve kimyasal analiz 
yöntemleri

• Polimerler kimyası

TEMEL MESLEKİ MODÜLLER



Üniversite seçmeli modülü
• Türk devletlerinin tarihi
• Yasevitanu
• Kişilerarası iletişim psikolojisi
• Siyaset
Akmeologija, özel  ve sosyal başarılar temeli
• Kültür ve Din
• Sosyoloji
• Güvenlik Temelleri
• Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma
• Hukuk
• İktisat Teorisi
• Atatürk İlkeleri
• Eleştirel Düşünme
• Devlet dilinde evrak işlerini yürütmek
• İş koruma
• Ebedi ülke
• Ruh sağlığı ve intihar önleme 
• Kendini tanıma



ÖZEL EĞİTİM TRAEKTORİYA MODÜLLERİ

JBT1 Kimyagar araştırmacı

Modül - Temel Kimya

• Kimya ders kitaplarının yapısı ve içeriği

• Kimyasal ürünler

Modül - Kimyasal kinetik 

• Maddenin Yapısı

• Petrokimya

• Kimyasal kinetik

JBT2 Kimyager - öğretmen

Modül - Kimya eğitimi teknolojileri

•Kimyadan problem çözme metodolojisi II 

• İnorganik kimya eğitimi metodolojisi

Modül – Kimya eğitiminde  yeni yöntemler

• Kimyal Eğitiminin bilimsel ve pedagojik gerekçesi

• Görsel malzeme hazırlama yöntemi

• Öğrenciler için kimyadan Olimpiyat 
ödevlerı(problemler)



1.sınıfta: Ekoloji ve kimya bölümü 
bilimsel araştırma laboratuarında 

yürütülecek "Eğitim deneyimleri" - 3 
hafta;

2, 3.sınıfta: Türkistan ve  Kentau şehir 
okullarında yürütülecek , "pedogojik 

deneyim(staj)"- bahar dönemi (eğitim 
programına göre 2.sınıf  3 hafta,  3.sınıf  

2 hafta);

4.sınıfta:  bölgesel, ulusal okullarda 
yürütülecek  "mesleki staj" - 10 hafta;

4.sınıfta: Bölgesel, ulusal okullarda ve 
Yesevi adında Uluslararası Kazak - Türk 

Üniversitesi, Ekoloji ve kimya 
bölümünün bilimsel araştırma 

laboratuarında yürütülecek "Tez öncesi 
staj" -5 hafta.

STAJ

Eğitim - endüstriyel stajlar KC BJĞM tarafından onaylanan standartlarda belirtilenEğitim - endüstriyel stajlar KC BJĞM tarafından onaylanan standartlarda belirtilen
süreye göre yürütülür:



Öğrenciler hangi kurumlarda staj yapabilir?

• D.Sokolskiy adında "Organik Kataliz ve Elektrokimya Enstitüsü" 
• Kıbrıs Üniversitesi
• Satpayev adında Kazak  Teknik Üniversitesi
• "Kentau Transformator fabrikası"
• Güney Kazakistan. Türkistan.,  N.Oñdasınov adında "Daryn" okul
• Kentau yetenekli çocuklar için "Daryn" yatılı bölge okulu
• Güney Kazakistan . Türkistan., M.Zhumabayev adında  № 15okul 
• Güney Kazakistan. Türkistan., №: 22 ortaöğretim okulu
• Güney Kazakistan . Türkistan., Gani Muratbaev adında №5 okul 
• Güney Kazakistan . Türkistan., №23 ortaokul
• Güney Kazakistan. Türkistan., №20 ortaokul
• Güney Kazakistan . Türkistan.,M.Mametova adında ortaokul
• Güney Kazakistan . Baidibek ilçesi,  Mınbulaq adında  ortaokul
• Güney Kazakistan. Türkistan. M.Abenova adında  ortaokul
• Güney Kazakistan . Türkistan., A. Baitursynov adında №1 ortaokul  
• Güney Kazakistan . Türkistan., Hamza adında № 2 ortaokul
• Güney Kazakistan . Türkistan., A.Navai adında №17ortaokul 



LABORATUVAR DERSLERİN NEREDE YAPIYORUZ? 



\



BİZDE HANGİ KULÜPLER VAR?

GENÇ KİMYAGER



EĞER KİMYAGER OLMAK İSTİYORSANIZ, SİZİN ONEMLİ 
AMACINIZ:

Kimyanın mevcut 
durumu,  onun diğer 

eğitim alanları ile 
bağlantısı, kimya 

öğretiminin metodolojik 
temelı ve onun 

gelecekteki gelişimi 
hakkında bilgiye sahip  

olması, gelecekteki 
mesleğinin anlamını ve 

önemini anlamak 
gerekir.

Genel bilimsel yöntemleri  
yürütebilme, bilimsel  
bilgileri eleştirme ve 

kullanabilmesi. gerkir. 
Ayrıca  deneysel 

araştırmanın olumlu 
sonuçlarını  rapor etme, 

bilimsel makale  şeklinde 
paylaşa bilmesi gerekir.

Mesleki görevleri 
başarıyla yapma, küresel 

ekonomide olaylar ve 
süreçlere açık olmalı 



ОҚЫТУШЫ- ПРОФЕССОРЛАР ҚҰРАМЫ

Prof.Dr. Nurdillayeva 
Rauşan Nurdillakızı

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Kabdrahimova 
Amina Karimovna

Prof.Dr. Turtabayev 
Sarsenbek Koyşıbayulı

A. Yesevi 
Üniversitesi Prof.Dr. 
Svetlana Absadıkkızı 
Jumadıllayeva



A.Yesevi Üniversitesi 
Prof.Dr. Sarbayeva 
Gulnar Tursınbaykızı

A.Yesevi Üniversitesi 
Prof.Dr. Jılısbayeva 
Gulhan Nurdillakızı

Doç.Dr. Altınbekova 
Mınaş Orazbay kızı

Doç.Dr. Abjalov 
Bağdat Sadıkulı



MEZUNLERİMİZ

Kaltayeva Sarakul
IPEK KAGIT,
Central Asia,

Laborant

Mırzabayev Bekzat
Sokolski adında 

Enstitü,
PhD., araştırma 

görevlisi

Aşimbayev Sabırjan
№ 5 Janatas koleji, 

öğretmen

Sultanova 
Gulnaz

Astana şehri, 
№74 orta okul, 

kimya öğretmeni

Kadırbayeva Altınay
Sokolski adında 

Enstitü,
PhD., araştırma 

görevlisi



DEĞERLİ ÖĞRENCİ
ADAYLARI!

Eğer siz, 5В011200- kimya mühendisliğini seçerseniz  ortaöğretim 
kurum ve kuruluşlarında, meslek-teknik öğretim kurumlarında, ortaöğretim 
okullarında, kimya , biyoloji  veya ekoloji öğretmeni, laborant, mühendis, 
asistan, akademik işler müdürü yardımcısı, daire başkanı vb. hizmetlerinde 
çalışabilirsiniz.

Kimya eğitim alanında mesleki görevleri yapmak için gerekli bilgi ve 
becerileri iyi derecede yapmanız gerekir. 

Bunu yapmak için ise  daha fazla araştırarak, meslekte doğru seçim 
yapmanız gerekecektir. 


