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Sevgili Öğrenciler, 

Bu anketin amacı, eğitimin niteliğini sürekli ve sistemli bir biçimde geliştirmek üzere sizin değerli 

görüşlerinizden yararlanmaktadır. Yaptığınız stajı, aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirmeniz istenmektedir. 

Değerlendirmenizin kendi kişisel gözlem ve algılarınıza dayanıyor olması, bu verilerin geçerliliği ve 

güvenilirliği açısından çok önemlidir. Buradaki sorulara verdiğiniz cevaplar sizin staj başarı durumunuzun 

değerlendirilmesinde dikkate alınmayacaktır. 

Staj Komisyonu 

Dear Students, 

The purpose of this survey is to use your valuable views to improve the quality of our education 

continuously and systematically. You are asked to evaluate your summer practice according to the following 

criteria given below. You should fill the survey according to your own personal observation and perceptions. 

This point is very important for the validity and the reliability of the data you are supplying to the department. 

Your answers to the questions of this survey will not be taken into account when grading your summer 

practice.  

Summer Practice Commission 

 

İşyeri /The company  

Fima Adı /Name of the company: 

 

 

Adresi/Address: 

 

 

 

Öğrenci / Student 

Adı Soyadı /Name: 

 

 

Numarası / ID : 

 

Genel Not Ortalamanız / GPA  

☐ 4.00 - 3.50 

☐ 3.49 – 3.00 

☐ 2.99 – 2.50 

☐ 2.49 – 2.00 

☐ 1.99 – 1.80 

☐ 1.79 ve altı (and below) 
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STAJ ve STAJ YERİ DEĞERLENDİRME ANKETİ / SUMMER PRACTICE AND COMPANY ASSESSMENT SURVEY 

5: Kesinlikle katılıyorum/Strongly agree, 4: Katılıyorum/Agree, 3: 
Kararsızım/Undecided, 2: Katılmıyorum/Disagree, 1: Kesinlikle 
katılmıyorum/Strongly Disagree 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 1 Yaptığınız staj size mühendislik problemlerini belirleme, ifade etme ve 
çözme becerisi kazandırmıştır. 

Your summer practice helped you to  identify, express and solve 
engineering problems.  

     

 2 Yaptığınız staj, verileri analiz edip yorumlama becerisi kazandırmıştır. 

Your summer practice  helped you to analyze and interpret the data. 
     

 3 Yaptığınız staj size takım çalışması yürütme becerisi kazandırmıştır. 

You took part in a team work during your summer practice. 
     

 4 Yaptığınız staj size mesleki ve etik (ahlaki) sorumlulukları kavrama bilinci 
vermiştir. 

Your summer practice helped you to have a better understanding of 
ethical(moral) reponsibilities of your profession. 

     

 5 Yaptığınız staj iletişim becerinizi geliştirmiştir. 

Your summer practice has improved your communication skills. 
     

 6 Yaptığınız staj güncel mesleki konular hakkında bilgi kazandırmıştır. 

Your summer practice has provided information about current 
professional issues. 

     

 7 Yaptığınız staj zayıf olduğunuz alanları görme ve bu konudaki 
eksikliklerinizi tamamlamanızı sağlamıştır.  

Your summer practice has enabled you to recognize your drawbacks and 
complete the related subjects. 

     

 8 Yaptığınız staj derslerde öğrendiğiniz teorik bilgilerin pratiğe 
uygulanmasını sağlamıştır. 

You were able to practice theoretical info from your lectures during your 
summer practice.  

     

 9 Yaptığınız staj süresince bulunduğunuz işyerinde yeterli ilgiyi gördünüz. 

You had a supervisor who paid attention and guided you with your  
summer practice report topics and your work. 

     

10 Yaptığınız stajın süresi yeterli olmuştur. 

The duration of your summer practice was  sufficient. 
     

 


