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Değerli mezunlarımız, 

Bölümümüzde eğitimde kalitenin sürekli gelişiminin ve modern mühendislik eğitimi standartlarının 

sağlanabilmesinin son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, verdiğimiz eğitimin kalitesinin 

daha da arttırılabilmesi için sizlerin değerli katkılarına ihtiyaç duymaktayız. Bize ayırdığınız zaman ve 

desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederiz. 

Dear alumni, 

We are aware of that the continuous improvement in educational quality and the provision of modern 

engineering educational standards in our department is of utmost importance. Therefore, in order to 

improve the quality of our education even more, we need your valuable input. Thank you in advance for 

your time and cooperation. 

 

1. Adı Soyadı  

Name Surname 

................................................................................................ 

2. Çevre Mühendisliği Bölümü’ne giriş yılı 

Entry year to ITU Environmental Engineering Department  

……………………………………………………………………………… 

3. Çevre Mühendisliği’nden mezuniyet yılı ve dönemi (güz/bahar) 

Term and year of graduation from ITU Environmental Engineering Department 

………………………………………………………………………………. 

4. İş adresi 

Work address 

……………………………………………………………………………….. 

5. E-posta 

E-mail 

……………………………………………………………………………….. 

6. İş telefonu 

Work phone 

………………………………………………………………………………....... 

7. Cep telefonu 

Mobile phone 

………………………………………………………………………………... 

8. Mezuniyetiniz sonrasında Çevre Mühendisliği ya da başka bir alanda profesyonel olarak çalıştınız mı? 

(Cevabınız hayır ise lütfen 16. Soruya geçiniz) 

After graduation, did you work professionally in Environmental Engineering or another field?  (If your answer is 

“No”, please pass to question 16) 

� EvetYes      � HayırNo 
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9. Mezuniyetiniz sonrası ilk işiniz Çevre Mühendisliği veya ilgili bir alanda mıydı? 

Was your first job after graduation in Environmental Engineering or a related area?  

� EvetYes      � HayırNo 

 

10. Mezuniyetiniz sonrası ilk işinizi ne zaman buldunuz? 

When did you find your first job after graduation?  

� 0-6 ay içerisindeIn 0-6 months  �7-12 ay içerisindeIn 7-12 months  

� 1-2 yıl içerisindeIn 1-2 years   � 2 yıldan sonraAfter 2 years 

 

11. Mezuniyetiniz sonrası toplam çalışma süreniz içerisinde Çevre Mühendisliği ile ilgili bir alanda çalışma 

oranınız yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisi karşılık gelmektedir? 

Which of the following corresponds to the ratio of your working time in an area related to  

Environmental Engineering to your total working time? 

� %100100% � %7575% � %5050% � %2525% � Hiç çalışmadımNever worked 

 

12. Profesyonel olarak kariyerinize Çevre Mühendisliği veya ilgili bir alanda mı devam ediyorsunuz? 

(Cevabınız hayır ise lütfen 22. Soruya geçiniz) 

Do you continue your professional career in Environmental Engineering or a related area? (If you answer to this 

question is “No”, please pass to question 22.) 

� EvetYes      � HayırNo 

 

13. Çalışmakta olduğunuz kurum/kuruluş/firma adı: 

The institution/organization/companyname you work at: 

   .............................................................................................................. 

 

14. Çalışmakta olduğunuz kurum/kuruluş/firmada pozisyonunuz/göreviniz: 

Your position at the institution/organization/company you work at: 

  .............................................................................................................. 

 

15. Çalışmakta olduğunuz kurum/kuruluş/firma ulusal ve/veya uluslararası ölçekte çalışmakta mıdır? 

Does the institution/organization/company you work at serve on a national or an international scale?  

� Sadece ulusal ölçekte çalışmaktaOnly national scale 

� Sadece uluslarası ölçekte çalışmaktaOnly international scale 

� Hem ulusal hem de uluslararası ölçekte çalışmaktaBoth national and  international scale 

 

16. Çalışmakta olduğunuz kurum/kuruluş/firma hangi sektördedir? 

In which sector is your institution/organization/company?  

� Özel sektörPrivate sector   � Kamu sektörüPublic sector 
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17. Bir Çevre Mühendisi olarak hangi sektörde faaliyet göstermektesiniz? 

In which sector do you work as an environmental engineer?  

� Taahhüt sektörüUndertaking    � Tedarik sektörüSupply 

� Akademik sektörAcademia    � Endüstri sektörüIndustrial 

� Kamu sektörü (Merkez Teşkilatı)Public (Central)  
� Kamu sektörü (Taşra Teşkilatı) Public (Provincial) 

� Danışmanlık/Projelendirme/Müşavirlik sektörüConsultancy/Project Advisory 

� Çevre yatırımlarının finansmanı sektörüEnvironmental Investment Finance  

� DiğerOther: .................................. 

 

18. Aşağıda verilen konulardan hangisinde hizmet veriyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

In which of the following fields/subjects are your offering service? (You may choose more than one option) 

� Su temini ve suların arıtılmasıWater supply and treatment  

� Atıksuların iletilmesi ve arıtılması Wastewater collection and treatment 

� Hava kirlenmesi ve kontrolü Air pollution and control 

� Katı ve tehlikeli atıkların yönetimi Solid and hazardous waste management 

� Kirlenmiş ortamların iyileştirilmesi Remediation 

� Havza yönetimiWatershed management 

� Çevre yönetimiEnvironmental management 

� Temiz üretim ve geri kazanım teknolojileriCleaner production and recycling technologies 

� DiğerOther: .................................. 

 

19. Almış olduğunuz mühendislik öğreniminizin kariyerinize katkı derecesini belirtiniz.  
(1 en düşük, 5 en yüksek)? 

Please indicate the degree of contribution of your engineering education to your career.  

(1 is the lowest, 5 the highest) 

� 1   � 2   � 3   � 4  � 5 

 

20. Yönetim kademesinde misiniz? 

Are you working at the management level? 

� EvetYes         � HayırNo 

 

21. Mezuniyet sonrasında kariyerinizdeki aldığınız terfileri belirtiniz. 

Please indicate the promotions that you received in your career after graduation. 

� İdari yöneticilikAdministrator    � Proje yöneticiliğiProject manager 

� Bölüm sorumlusuDepartment head    � BaşmühendisChief engineer 

� Ulusal/uluslararası yayınNational/international publication 
� PatentPatent 

 

  



İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü 
ITU, Environmental Engineering Department 

 

4 

22. Çevre Mühendisliği veya ilgili bir alanda çalışmama sebebinizi aşağıdakilerden hangisi ile açıklarsınız. 

Which of the following explain your reason for not working in environmental engineering or a related 

field/subject? 

� İş bulamadımCould not find a job      

� Farklı bir alana ilgi duydumInterested in a different area 

� Çalışma koşulları uygun değildiUnsuitable working conditions 

� Maddi koşullar yetersizdiEconomic reasons 

� Aldığım mesleki eğitimin yeterli olmadığını düşünüyorumInsufficient professional education 

� DiğerOther 
 

23. Lisansüstü dereceniz var mı? 

Do you have a graduate degree?   

� YokNo 

� Yüksek lisans derecem var (İTÜ) Master’s degree (ITU) 

� Yüksek lisans derecem var (İTÜ dışı, yurtiçi) Master’s degree (other, national)  

� Yüksek lisans derecem var (Yurtdışı) Master’s degree (international) 

� Yüksek lisans öğrencisiyim (İTÜ) Master’s student (ITU)  

� Yüksek lisans öğrencisiyim (İTÜ dışı, yurtiçi) Master’s student (other, national)  

� Yüksek lisans öğrencisiyim (Yurtdışı) Master’s student (international) 

� Doktora derecem var (İTÜ) Ph.D. degree (ITU) 

� Doktora derecem var (İTÜ dışı, yurtiçi) Ph.D. degree (other, national) 

� Doktora derecem var (Yurtdışı) Ph.D. degree (international) 

� Doktora öğrencisiyim (İTÜ) Ph.D. student (ITU) 

� Doktora öğrencisiyim (İTÜ dışı, yurtiçi) Ph.D. student (other, national) 

� Doktora öğrencisiyim (Yurtdışı) Ph.D. student (international) 

 

24. Mezuniyetiniz sonrasında kendinizi geliştirmek üzere sertifika eğitim seminerleri, konferanslar, 

sempozyumlar, fuarlar, çalıştaylar vb. aktivitelere ne sıklıkla katıldınız? 

How often did you participate in activities like seminars, conferences, symposiums, workshops to after graduation 

for your self-development? 

� Hiç katılmadımNever participated   � Yılda 1'den fazlaMore than once a year 

� Yılda bir defaOnce a year    � Bir kaç yılda birOnce every few years 

 

25. Mesleğiniz ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası üyeliklerinizi belirtiniz. 

Please indicate your national and/or international memberships relevant to your profession. 

...................................................................................................................... 
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26. Lisans öğreniminiz süresince hangi yazılımları öğrendiniz? 

Which softwares have you learnt during your undergraduate education? 

�  Autocad  �  Matlab  �  Microstation �  Civil 3D 

�  NetCAD  �  Modelleme YazılımlarıModelling softwares  �  DiğerOther:…………… 
 

27. Mezuniyetiniz sonrası hangi yazılımları öğrendiniz? 

Which softwares have you learnt after your graduation? 

� Autocad  � Matlab  � Microstation  � Civil 3D  

� NetCAD  � Modelleme YazılımlarıModelling softwares  � DiğerOther:…………… 

 

28. Mezuniyetiniz sonrası aldığınız sertifikaları belirtiniz: 

Please indicate the certificates you got after your graduation: 

...................................................................................................................... 
 

29. Mezuniyetiniz sonrası kariyerinizde ihtiyaç duyduğunuz yeni bilgiler için hangi araçları kullanarak 

araştırma yapıyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

With which tools are you doing research after your graduation to get new information in your professional 

career? (You may choose more than one option.) 

� Elektronik kaynakElectronic sources    � Dergi/kitapJournal/Book 

� Kişisel görüşmePersonal communication    � DiğerOther 

 


