
Kimya Teknolojisi Nedir?

Kimya Teknolojisi Mezunları Ne 

İş Yapar?



Kimya Teknolojisi bölümü; 

Kimyasal madde üreten ya 

da kimyasal madde 

kullanarak üretim yapan her 

iş kolunda çalışabilirler.



Kimya Teknolojisi bölümü, eğitim süresi 2 yıldır. 

Bu bölümde okumak isteyen kişilerin girmesi 

gereken sınav ise, TYT sınavıdır. 

Kimya Teknolojisi, TYT puan türü ile yapılaması 

tercih edilir.

https://www.milliyet.com.tr/haberleri/kimya-teknolojisi


Kimya Teknolojisi Nedir?

Kimya teknolojisi numune alma nicel ve nitel analiz yapma, 

çözelti hazırlama, 

çökelti hazırlama ve kullanıldığı araç gerecin bakımını 

yapmak, 

kimyasal ve fiziksel kalite kontrol gibi işleri yapan her türlü 

resmi kurumlar ile özel sektör işletmeleri için faaliyet 

gösterecek olan kimya teknikerleri yetiştiren bir önlisans 

programı olarak bilinir. 

Kimya teknolojisi bölümüne, TYT puan türü ile girilir. 



Kimya Teknolojisi Mezunları Ne İş Yapar?

Kimya teknikerliği için de üniversite mezunu olmak gerekir. Ama bunun öncesinde 

lise eğitimi de çok önemlidir. Hazırlanan çalışma programa göre ekipmanlarını 

yöneten kimya teknikerinin diğer görev ve sorumlulukları şunlardır:

 Numunenin fiziksel olarak tüm kontrollerini yapmak,

 Kimyager ya da kimya mühendisi denetimi yapılırken her türlü kimyasal analiz 

için ön hazırlık yapmak,

 Laboratuvar uygulamaları için çeşitli organizasyonlar yapmak,

 Laboratuvarda yer alan tüm araçların bakım ve onarımlarını yapmak,



Kimya Teknolojisi Mezunları Ne İş Yapar?

 Yapacağı analizlerde kullanmak için de çözeltiler hazırlamak,

 Depo kayıtlarını kayıt altına almak ve defterde tutmak,

 Deney sonuçlarını da çizelgelere aktarmak,

 Malzemelerin ve kimyasal maddelerin kurallara uygun bir şekilde 

depolanmasını sağlamak,

 Laboratuvarların temiz tutulmasını sağlamak,

 Laboratuvarda yer alam ürünler için güvenlik önlemleri almak,





KİMYA MEZUNLARI İŞ OLANAKLARI

•Akademik kariyer

•Tıp merkezlerinin tahlil laboratuvarları

•Satış "mühendisliği"

•Servis "mühendisliği"

•Petrokimya

•Metal Sanayii

•Tekstil Sanayii

•Plastik Sanayii



KİMYA MEZUNLARI İŞ OLANAKLARI

•Deri Sanayii

•Gıda Analiz Laboratuvarları

•Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarları

•Çevre Analiz Laboratuvarları

•Deterjan ve Sabun Sanayii

•Gıda Sanayii

•Çimento Sanayii



KİMYA MEZUNLARI İŞ OLANAKLARI

•Bilimsel Araştırma Merkezleri ve Hastane Laboratuvarları

•Kalite Sertifikasyon Eğitim ve Çevre

•Danışmanlık Firmaları

•İş Güvenliği Uzmanlığı

•İlaç Sanayii

•Boya Sanayii



KİMYA MEZUNLARI İŞ OLANAKLARI

•Seramik Sanayii

•Kozmetik Sanayii

•Cam Sanayii

•Ambalaj ve Kâğıt Sanayii

•Laboratuvar Kimyasalları ve Araç Gereçleri

•Biyokimya Laboratuvarları
























































