YEDITEPE UNIVERSITY INDUSTRIAL ENGINEERING DEPARTMENT
Internship Evaluation Questionnaire

This survey is prepared for Yeditepe University Industrial Engineering students to evaluate their observations regarding
their training during the compulsory training course.

The data obtained from the survey will only be used in research to improve the quality of training, the results will be
presented in a general framework and personal information will not be shared with third parties.
TRAINEE INFORMATION (staj bilgileri)
Name and Surname:
(Ad ve Soyadınız)
Age:
(Yaş)
Terms completed:
(Tamamlanan dönem)
Training arranged by?
Self (kendi başıma)
(Staj yaptığınız yeri nasıl
Family (aile)
buldunuz)
Company contact address:
(Şirket iletişim adresi)
COMPANY INFORMATION (şirket bilgileri)
Field of Activity/Operation:
(Faaliyet alanı)
Size:
(Büyüklük)

Friends (arkadaş )
University (üniversite)

Manufacturing
Service
Other (Specify)
(Üretim)
(Servis)
(Diğer-Belirtiniz)
Small (Number of Employees ≤ 50) (Küçük ölçekli)
Midsize (50 < Number of Employees ≤250) (Orta Ölçekli)
Large (Number of Employees > 250) (Büyük ölçekli)

Company’s Business Sector:
(Faaliyet Gösterdiği Sektör
veya Sektörler)
Type of Training:
Paid (with salary)
(Stajın türü)
(Ücretli (Maaş alıyorum))

Unpaid (without salary)
(Ücretsiz (Maaş almıyorum))

NA
(Uygulanamaz)

Training Company (Staj yaptığım yer)
Internship application process was streamlined
(Staj başvuru işlemleri sorunsuz bir şekilde yapıldı)
A sufficient orientation was provided
(Staj için yeterli bir oryantasyon verildi)
Work load was distributed evenly
(Staj süresince stajyerlere iş yükleri adil olarak
dağıtıldı)
Ideas and suggestions of interns taken into
consideration
(Stajyerlerin fikir ve önerilerine değer verildi)
Interns had the opportunity to use their skills
(Stajyerler sahip oldukları becerileri kullanma imkanı
buldu)
Interns were able to improve themselves
(Stajyerler kendilerini geliştirebildi)

Strongly Agree
(Kesinlikle
Katılıyorum)

Other Employees at Training Company (Staj yaptığım yerde çalışanlar)
Guided/Supported me through training
(Staj süresince benimle ilgilendiler)
Behaved professionally
(Bana karşı profesyonelce davrandılar)
Supported other interns
(Diğer stajyerlere gereken ilgi / desteği gösterdiler)
Behaved professionally towards their colleagues
(İş arkadaşlarına karşı profesyonelce
davranıyorlardı)
Had adequate technical knowledge
(Konularında yeterli teknik bilgiye sahiplerdi)
Were eager to share knowledge
(Bilgi paylaşmak konusunda istekliydiler)
Were enthusiastic with their jobs
(İşlerini severek yapıyorlardı)

Agree
(Katılıyorum)

Guided / Supported me through training
(Staj süresince benimle ilgilendi)
Behaved professionally
(Bana karşı profesyonel davrandı)
Behaved professionally towards other interns
(Diğer stajyerlere gereken profesyonel ilgiyi
gösterdi)
Interacted with the employees well
(Çalışanlara iyi davranıyordu)
Had adequate technical knowledge
(Konusunda yeterli teknik bilgiye sahipti)
Was eager to share knowledge
(Bilgi paylaşmak konusunda istekliydi)
Was enthusiastic with the work
(İşini severek yapıyordu)

Undecided
(Kararsızım)

Disagree
(Katılmıyorum)

Strongly
Disagree
(Kesinlikle
Katılmıyorum)

Training Supervisor/Person in charge (Staj amirim)

NA
(Uygulanamaz)

Strongly Agree
(Kesinlikle
Katılıyorum)

Agree
(Katılıyorum)

Any other comments:
(Diğer yorumlar)

Undecided
(Kararsızım)

Courses taken at Yeditepe, that helped
me most throughout my training:
(Stajda bana en çok yardımcı olan
dersler)

Disagree
(Katılmıyorum)

Strongly
Disagree
(Kesinlikle
Katılmıyorum)

Working hours were reasonable
(Çalışma saatleri uygundu)
Health care and safety measures were taken
(Sağlık ve güvenlik koşulları uygundu)
Workplace was ergonomical
(Çalışma ortamı ergonomik olarak düzenlenmişti)
I adapted to the social environment easily
(Staj yerinin sosyal ortamına kolay adapte oldum)
I was not subjected to mobbing
(Sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz gözlemlemedim)
Technological infrastructure was adequate
(Staj yeri teknolojik altyapıyı etkin bir biçimde
kullanıyordu)
I gained professional experience through my trainee
(Staj yaptığım yer genel mesleki tecrübe kazanmam
açısından yararlı oldu)

