
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
 

DIŞ PAYDAŞ DEĞERLENDİRME ANKETİ 
 
 

1. Şirketinize eleman alırken hangi üniversiteden mezun olduğu sizin için önemli 
midir? 

Evet     Hayır 
    
2. Sizin için önemliyse Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu bir 
mühendis tercihiniz olur mu? 

 
Evet      Hayır 

 
3. Eğer tercihleriniz arasındaysa neden? 
 

Yeteri kadar bilgi donanıma sahipler. 
Yeteri kadar pratik becerileri var. 
Rahat iletişim kurabiliyorlar. 
Ben de o üniversiteden mezunum.   

 
4. Eğer tercihleriniz arasında değilse neden? 
 

Eğitim seviyelerini yeterli bulmuyorum. 
Yeteri kadar pratik becerileri yok. 
Rahat iletişim kuramıyorlar. 
Özgüven eksikliği var. 
Yeteri kadar yabancı dil bilmiyorlar. 
Kendi üniversitemden mezun olanları tercih ediyorum. 

 
5. Sizin bir makine mühendisinde aradığınız en önemli özellik nedir?  
 

İletişim kurabilme yeteneği. 
Grup çalışması yapabilme yeteneği. 
Özgüvene sahip olması. 
Yeterli düzeyde  yabancı dil seviyesi. 
Kendi branşıyla ilgili yeterli bilgi donanıma sahip olması. 
Pratik bilgiye sahip olması. 
Diplomasının olması yeterli. 

 
 6. Sizce bir makine  mühendisi hangi bilgisayar programlarını bilmelidir? 
 

Office programları (Word, Excel) 
MAT-LAB  
CAD-CAM  
Solid-works 
Uni-graphics 
Catia 
………. 
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7. Sizce bir makina mühendisi hangi düzeyde yabancı dil bilmelidir? 
 
Branşıyla ilgili metinleri tercüme edebilen. 
Yurtdışı firmalar ile kolay iletişim kurabilen. 
Şirketimizde yabancı dil bilmesine gerek yok. 

 

8. Şirketinizde Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu bir 
eleman çalıştırıyorsanız kurumun sistem ve süreçlerine adaptasyonunu yeterli 
buluyor musunuz? 

 

Evet     Hayır 
 

9. Şirketinizde Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu bir 
eleman çalıştırıyorsanız beklentilerini net olarak tanımlayabiliyor mu? 

 

Evet     Hayır 
 

10. Şirketinizde Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu bir 
eleman çalıştırıyorsanız işini benimsemiş olarak ve  sahiplenme duygusuyla kurumda 
çalışma kültürüne sahip midir?  

Evet     Hayır 
 
11. Şirketinizde Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu bir 
eleman çalıştırıyorsanız analiz cihazlarını kullanabilme ve sonuçları 
değerlendirebilme yeteneklerini nasıl buluyorsunuz? 
 
  Cihazları kullanabiliyorlar fakat sonuçları değerlendiremiyorlar. 

Her ikisinde de iyiler. 
Her ikisinde de yetersizler. 
 

12. Şirketinizde Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu bir 
eleman çalıştırıyorsanız hangi alanda yetersiz olduklarını düşünüyorsunuz? 
 
  Tasarlama becerisi  
  Kalite kontrol 
  Analiz 
  Malzeme seçimi 
  Sorun Çözebilme  
   Pratik bilgi tecrübe 
 
13. Şirketinizde Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu bir 
eleman çalıştırıyorsanız çeşitli standartları araştırma, okuma ve değerlendirme 
bilgilerini yeterli buluyor musunuz? 
 

Evet     Hayır 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
14. Şirketinize yeni mezun bir makina mühendisi aldığınızda hangi birimde 
çalıştırmayı uygun buluyorsunuz?    
 
 Üretim 
 Planlama 
 AR-GE 
 Pazarlama 
 ………… 
 ………… 
 
15. Şirketinize iş için başvuran yeni mezun bir makina mühendisi ilk olarak hangi 
birimde çalışma eğiliminde oluyor?    
 
 Üretim 
 Planlama 
 AR-GE 
 Pazarlama 
 ………… 
 ………… 
 
17. Şirketinizde Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu bir 
eleman çalıştırıyorsanız değişim ve gelişmelere açık mıdır?  

Evet     Hayır 
 
18. Şirketinizde Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu bir 
eleman çalıştırıyorsanız, edindiği bilgi ve tecrübeleri proje olarak değerlendiriyor mu? 

 
Evet     Hayır 

 
 
19. Şirketinizde Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu bir 
eleman çalıştırıyorsanız, şirket içi tasarım, modernizasyon ya da üretim prosesini 
geliştirme açısından yeterli buluyor musunuz?  
  

Evet     Hayır 
 

20. Şirketinizde Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu bir 
eleman çalıştırıyorsanız, kurumun gelecek beklentilerine paralel stratejiler geliştirmesi 
konusunda yeterli buluyor musunuz? 

 

                          Evet                  Hayır 
 
21. Şirketinizde Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu bir 
eleman çalıştırıyorsanız, kurum içi ve kurumlar arası etik kurallarla ilgili eğitimlerini 
yeterli buluyor musunuz? 

 
Evet     Hayır 
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22. Şirketinizde Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu bir 
eleman çalıştırıyorsanız, kurumunuzun vizyonu doğrultusunda gösterdiği performansı 
yeterli buluyor musunuz? 
 

Evet     Hayır 
23. Şirketinizde görevlendirdiğiniz bir makina mühendisinin Lisansüstü eğitim 
yapması gerektiğini düşünüyor musunuz? 
 

Kesinlikle yapmalı 
Yapsa iyi olur 

  Yapmasına gerek yok 
 
 
 
24. Lisansüstü eğitim yapması gerektiğini düşünüyorsanız sizce hangi alanda 
yapmalı? 
  Kendi branşında 
  İşletme üzerine 
  Endüstri mühendisliği 
  Kimya mühendisliği 
  Mekatronik Mühendisliği 
  …………………… 
 
25. Bize önerileriniz var mı? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

NOT: Evet/Hayır cevaplama tarzındaki sorular haricinde ( uygun olanlara) 
birden fazla cevap şıkkı işaretlenebilir. İlginiz için teşekkür ederiz. 

LÜTFEN BİR SONRAKİ  SAYFADAKİ TABLOYU DA DOLDURUNUZ. 



 
Şirketinizde Yıldız Teknik Üniversitesi  mezunu Makine Mühendisi çalışanınız var ise 
istihdam ettiğiniz mezunlarımız için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.  
    

 (NOT :  1: Çok Kötü, 2: Kötü, 3: Orta, 4: İyi, 5: Çok İyi) 
 

 

 
ŞİRKET İSMİ:………………………………………………………………… 
 
 
YETKİLİ ADI SOYADI:…………………………………………………….. 
 
 
İMZA:…………………………………………………………………………. 
 
TARİH:………………………………………………………………………… 
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Mezun Değerlendirilme Kriterleri 
 

1  2 3 4 5 

1 Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli 
bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık 
mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. 

     

2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme 
becerisi; bu amaçla makine mühendisliğinde uygun analiz ve modelleme 
yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 

     

3 Makine mühendisliği alanı kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya 
ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak 
şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama 
becerisi. 

     

4 Makine mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi 
ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve 
kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 

     

5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının 
incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz 
etme ve yorumlama becerisi. 

     

6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel 
çalışma becerisi.      

7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; 
etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları 
hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma 
becerisi 

     

8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve 
teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.      

9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; makine 
mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.      

10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki 
uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; 
sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi. 

     

11 Makine mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, 
çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın makine mühendisliği alanına 
yansıyan sorunları hakkında bilgi; makine mühendisliği çözümlerinin hukuksal 
sonuçları konusunda farkındalık. 

     


