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ÖĞRENCİ STAJ DEĞERLENDİRME FORMU 

STUDENT INTERNSHIP SURVEY FORM 

 

Tarih: Date:_______________ 

 

 

 

Değerli öğrencilerimiz,  

Stajınızın kişisel ve mesleki niteliklerinize katkısının değerlendirilmesi için stajınız hakkındaki 

görüşlerinizi bu form ile bize ilettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ankete vermiş olduğunuz 

cevaplar gizli tutulacak, yalnızca genel anket sonuçları işlenerek stajların genel ölçme ve 

değerlendirmesinde kullanılacaktır. 

 

 

 

Dear students,  

We would like to thank you for providing us your comments about your internship in order to 

evaluate the contribution of your internship to your personal and professional qualifications. 

Your answers to this questionnaire will be kept confidential and will only be used for general 

assessment and evaluation of internships by processing general survey results. 

 

 

 

 
Öğrencinin Adı Soyadı:  

Student’s name and surname:  

 

 

Öğrenci No:  

Student No:  

Stajın Grubu:  

Internship Group:  

Staj Yapılan 

Tarih 

Aralığı:  

Internship 

Dates: 

__ /__ /____    

 

__ /__ /____ 

Firma Bilgileri / Company Information 

Adı ve Faaliyet Alanı:  

Name and work area:  

Adres:  

Address:  

 

Telefon:  

Phone:  

 

Faks:  

Fax: 

E-posta:  

E-mail: 

Web Adresi:  

Web Address: 
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Lütfen soruları boşluk bırakılanlar için kendi kelimelerinizle, diğerleri için ise aşağıdaki değerlendirme 

anahtarını kullanarak yanıtlayınız. 

Please kindly answer the questions by your own words or by using the following evaluation key when 

appropriate. 

1- Çok zayıf (Very weak) 2- Zayıf (Weak) 3- Orta (Moderate) 4- İyi (Strong) 5- Çok iyi (Very strong) 

1. Staj yaptığınız firmayı Fakülte tarafından sağlanan staj 

kontenjanı ile mi yoksa kendiniz mi buldunuz? 

Did you find this internship opportunity by applying to 

Faculty quota or by your personal attempt? 

Fakülte Kontenjanı 

(Faculty Quota) 

Kişisel Girişim 

(Personal Attempt) 

2. Stajınızı yaptığınız firmayı kendi imkanlarınızla 

bulduysanız, staj için kaç kuruluşa müracaat ettiniz?  

If you found this internship by your personal attempts, to 

how many companies/institutions did you apply for 

internship? 

 

3. Stajınızı yaptığınız firmayı kendi imkanlarınızla 

bulduysanız, müracaat sonrası staja kabulünüz ne kadar 

zaman aldı?  

If you found this internship by your personal attempts, how 

long did it take you to get an acceptance after your 

internship application? 

 

4. Size staja başladığınızda bir iş yeri tanıtımı yapılıp bir iş 

programı verildi mi?  

Have you been introduced to the workplace and given a 

work program at the beginning of your internship? 

Evet 

(Yes) 

 

Hayır (No) 

5. Stajınızda bir ücret aldınız mı?  

Have you been paid for your internship? 
Evet 

(Yes) 

 

Hayır (No) 

6. Stajınıza başlarken, staj yaptığınız iş yerine özel riskleri 

tanımanız ve çalışma alanınızda gerekli önlemleri 

alabilmeniz için, üniversitede aldığınız temel eğitime ek bir 

işgüvenliği eğitimine tabi tutuldunuz mu?  

When starting your internship, have you been subjected to a 

health and safety training, additional to basic compulsory 

one that was given by the university, so that you can identify 

specific risks and take precautions in your workplace? 

Evet 

(Yes) 

 

Hayır (No) 

7. Stajınızın mühendislik problemlerini saptayıp çözüm üretme 

ve uygulama yeteneğinize katkısı 

Contribution of your internship to your ability to define 

engineering problems as well as proposing and 

implementing solutions to them 

1 2 3 4 5 

8. Stajınızın amaç ve hedeflerinizi belirleyip, 

uygulayabilmenize katkısı 

Contribution of your internship to your ability to determine 

the objectives and goals and taking action accordingly 

1 2 3 4 5 

9. Stajınızın verilen görevi zamanında yapabilmenize katkısı 

Contribution of your internship to your ability to finish the 

given duty in due time  

1 2 3 4 5 

10. Stajınızın zamanı etkin bir şekilde kullanabilmenize katkısı 

Contribution of your internship to your ability to use your 

time effectively  

1 2 3 4 5 

11. Stajınızın derslerde öğrendiklerinizi pratiğe aktarabilmenize 

katkısı 

Contribution of your internship to your ability to apply your 

theoretical knowledge learnt in school into practice 

1 2 3 4 5 

12. Stajınızın bireysel çalışabilmenize katkısı 

Contribution of your internship to your ability to work 

individually  

1 2 3 4 5 

13. Stajınızın öğrenme arzusu ve bilgiye açık olmanıza katkısı 

Contribution of your internship to your desire to learn and 

being open to new information  

1 2 3 4 5 
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14. Stajınızın sorumluluk alma isteğinize katkısı 

Contribution of your internship to your willingness to take 

responsibility  

1 2 3 4 5 

15. Stajınızın mühendislik konusunda sahip olduğunuz etik 

değerlere katkısı 

Contribution of your internship to your ethical values in 

engineering practice  

1 2 3 4 5 

16. Stajınızın görüşlerinizi, bilginizi aktarabilme yeteneğinize 

katkısı 

Contribution of your internship to your ability to transfer 

your ideas and knowledge  

1 2 3 4 5 

17. Stajınızın güncel mühendislik problemlerini ve bunlara 

yönelik gelişen teknolojileri öğrenmenize katkısı 

Contribution of your internship to your awareness of 

contemporary engineering problems and emerging 

technologies for them 

1 2 3 4 5 

18. Stajınızın, ürettiğiniz mühendislik çözümlerinin, global, 

sosyal, ekonomik, ve çevresel açılardan uygulanabilirlik, 

sürdürülebilirlik ve kullanılabilirlik gibi özelliklerini 

farketmenize ve geliştirmenize olan katkısı 

The contribution of your internship to the development and 

awareness of the habitability, sustainability and usability of 

your engineering solutions from global, social, economic, 

and environmental aspects 

1 2 3 4 5 

19. Stajınızın mühendislik problemlerinin çözümünde güncel 

yazılım ve programları kullanma becerinize katkısı 

Contribution of your internship to your ability to use 

relevant contemporary software to solve engineering 

problems 

1 2 3 4 5 

20. Stajınız süresince hangi yazılım ve programları öğrenme 

ve/veya kullanma imkanı buldunuz? 

Please list the names of the softwares/ programs that you 

learned/used during your internship. 

 

21. Stajınızın mühendislik problemlerinin çözümünde 

matematiği uygulamalı olarak kullanabilmenize katkısı 

Contribution of your internship to your ability to 

demonstrate the application of mathematics in engineering 

problems 

1 2 3 4 5 

22. Stajınızın, bir sistem, bileşen ya da süreç tasarımında ihtiyaç 

duyulan kaynaklar ve teknik bilgileri bulup kullanmanıza 

olan katkısı 

Contribution of your internship to your ability to find and 

sort available resources and technical information to 

complete a design task of a process, system or component 

1 2 3 4 5 

23. Stajınızın takım çalışmasına olan yatkınlığınıza katkısı 

Contribution of your internship to your ability to participate 

in team work 

1 2 3 4 5 

24. Stajınızın iş arkadaşlarınızla iletişim kurabilme yeteneğinize 

katkısı 

Contribution of your internship to your relationship with co-

workers  

1 2 3 4 5 

25. Stajınız sırasında farklı disiplinlerden/mesleklerden kişilerin 

yer aldığı çok-disiplinli bir ortak çalışmada bulundunuz mu?  

Have you been in a common multi-disciplinary study with 

people from different professions during your internship?  

Evet 

(Yes) 

 

Hayır (No) 
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26. Soru 25’e yanıtınız ‘Evet’ ise hangi 

disiplin(ler)/meslek(ler)den kişiler ile ortak çok-

disiplinli çalışmada bulundunuz?  

If your answer to question 25 is ‘Yes’, from which  

discipline(s)/profession(s) have you worked with in 

a common multi-disciplinary study?  

Makina 

Müh. 

(Mechanical 

Eng.) 

İnşaat 

Müh. 

(Civil 

Eng.) 

Elektrik 

Müh. 

(Electrical 

Eng.) 

Kontrol ve 

Otomasyon 

Müh. 

(Control & 

Automotion 

Eng.) 

Diğer 

(Other) 

27. Yukarıdaki soruya yanıtınız eğer ‘Diğer 

Mühendislik’ ise hangi mühendis gruplarıyla ortak 

bir çalışmada bulundunuz?  

If your answer to the above question is ‘Other 

Engineering’, which engineering groups have you 

been in a common study?  

 

28. Lütfen stajınızın çok disiplinli takımlarda çalışma 

becerinize katkısını değerlendiriniz?  

Please evaluate the contribution of the internship to 

your ability to function on multidisciplinary teams? 

1 2 3 4 5 

29. Genel olarak stajınızı nasıl degerlendirirsiniz?  

In overall, how do you rate your internship?  
1 2 3 4 5 

 

 

DÜŞÜNCELERİNİZ:  

ADDITIONAL COMMENTS:  
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lütfen bu formu staj raporunuz ile birlikte Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölüm Sekreterliğine teslim 

ediniz.  

Please submit this form to the Shipbuilding and Ocean Engineering Department Secretary together with your 

internship report. 


