
Bu anket Güz Dönemi başında 1. Sınıf öğrencilerine uygulanacaktır. 

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 

(AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY) 
....... Mühendisliği Bölümü 

(....... Engineering Department) 
 

YENİ ÖĞRENCİ ANKETİ 

(Fresman Questionnaire) 

      Lütfen sayfayı çeviriniz 

 

                  Aşağıdaki sorularda size uygun olan maddeleri işaretleyiniz. 
                  (In the following questions, mark the appropriate items) 

SORU 1 
(QUESTION 1) 

Mezun olduğunuz lise türü aşağıdakilerden hangisidir? 
(Which of the following is the type of high school you graduated from?) 

 

 
Anadolu Lisesi 

(Anatolian High School) 

 Sosyal Bilimler Lisesi 

(Social Sciences High School) 

 
Fen lisesi  

(Science High School) 

 Çok Programlı Liseler 

(Multi-program High School) 

 
Meslek lisesi 

(Vocational High School) 

 Diğer (Other) 

(..........................................) 
 

 

SORU 2 
(QUESTION 2) 

....... Mühendisliği, eğitimini almak istediğiniz meslekler içerisinde öncelik bakımından kaçıncı 
sıradaydı? 
(What rank was ....... Engineering in terms of priority among the professions you want to 
study?) 

 

 Birinci (First)  Dördüncü (Fourth) 

 İkinci (Second)  Beşinci (Fifth) 

 Üçüncü (Third)  Altı veya daha alt sırada (Sixth or 

lower) 
 

 

SORU 3 
(QUESTION 3) 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ....... Mühendisliği Bölümünü sınav tercih listenizde 
kaçıncı sıradaydı? 
(Which rank was Aydın Adnan Menderes University ....... Engineering Department in your 
exam preference list?) 

 

 1. – 7.  21. – 30. 

 8. – 15.  I do not remember 

 16. – 20.   
 

 

SORU 4 
(QUESTION 4) 

....... Mühendisliği Bölümünü seçmenizdeki temel neden aşağıdakilerden hangisidir? 
(Which of the following is the main reason for choosing ....... Engineering Department?) 

 

 Bölüm mezunlarının iyi iş olanaklarına sahip olması 

(Department graduates have good job opportunities) 

 Aile, arkadaş veya öğretmen tavsiyesi 

(Family, friend or teacher advice) 

 ....... Mühendisi olan bir tanıdığımın etkisi 

(The influence of someone I know who is a ....... 

Engineer) 

 Sınav puanımın bu bölüm için yeterli olması 

(My exam score is sufficient for this section) 

 Doğa bilimlerine ilgi duyuyor olmam 

(I'm interested in natural sciences) 

 Diğer sebepler 

(Other reasons) 
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AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 
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      Lütfen sayfayı çeviriniz 

SORU 5 
(QUESTION 5) 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ....... Mühendisliği Bölümünü seçmenizdeki temel neden 
aşağıdakilerden hangisi/hangileridir? 
(Which of the following are the main reasons for choosing Aydın Adnan Menderes University 
....... Engineering Department?) 

 

 Mezunlarının işverenler tarafından öncelikle tercih edilmesi 

(Graduates are preferred by employers) 

 İngilizce eğitim veriyor olması 

(Giving education in English) 

 Aydın şehrinde olması 

(Being in the city of Aydın) 

 Aile, arkadaş veya öğretmen tavsiyesi 

(Family, friend or teacher advice) 

 Sınav puanımın bu bölüm için yeterli olması 

(My exam score is sufficient for this department) 

 Akademik kadro ve eğitim olanakları 

(Academic staff and training opportunities) 

 Diğer sebepler 

(Other reasons) 
 

 

 
                                                                                                                                                                 



 

                

 

 

SORU 6 
(QUESTION 6) 

Bölümde öncelikli hedefiniz aşağıdakilerden hangisidir? 
(Which of the following is your primary goal in the department?) 

 

 Bir mühendislik programından mezun olmak 

(Graduating from an engineering program) 

 Mesleği icra etmek üzere ....... Mühendisliği programından mezun olmak 

(To graduate from the ....... Engineering program to perform the profession) 

 Akademik kariyer yaparak öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak. 

(To engage in teaching and research activities by making an academic career.) 

 Bölümler arası yatay geçiş şartlarını karşılayıp başka bir mühendislik programına geçmek. 

(Moving to another engineering program by meeting the transfer requirements between 

departments) 

 İyi bir ortalama yapıp üniversiteler arası yatay geçiş yapmak 

(Making a good average and transferring between universities) 

 Diğer (Other) 
 

 

SORU 7 
(QUESTION 7) 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ....... Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra 
nasıl bir kariyer hedefliyorsunuz? 
(What kind of career do you aim for after graduating from Aydın Adnan Menderes 
University ....... Engineering Department?) 

 

 Alanında öncü bir şirkette yönetici olarak çalışmak 

(Working as a manager in a leading company in its field) 

 Akademisyen olmak 

(Being an academic) 

 Özel bir şirkette mühendis olarak çalışmak 

(Working as an engineer in a private company) 

 Kamu kurumlarında görev almak 

(Working in public institutions) 

 Kendi işimi kurmak 

(Starting my own business) 

 Diğer (Other) 
 

 

SORU 8 
(QUESTION 8) 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ....... Mühendisliği Bölümü hakkında bilgi edinmek için 
hangi kaynaklara başvurdunuz? 
(Which sources did you apply to get information about Aydın Adnan Menderes University 
....... Engineering Department?) 

 

 Bölümün mezunlarından bilgi aldım 

(I got information from the graduates of the department) 

 Bölüm web sayfasından yararlandım 

(I took advantage of the department web page) 



 

                

 Sosyal medya ve diğer internet kaynaklarından yararlandım 

(I used social media and other internet resources) 

 Üniversitenin tanıtım etkinlikleri sayesinde bilgi edindim 

(I got information thanks to the promotional activities of the university) 

 Rehber öğretmen tavsiyesi 

(Counselor advice) 

 Aile, arkadaş veya öğretmenlerden bilgi aldım 

(I got information from family, friends, or teachers) 

 YÖK kataloğundan öğrendim 

(I learned from the YÖK catalog) 

 Diğer 

(Other) 

 Bölüm hakkında herhangi bir araştırma yapmadım 

(I did not do any research on the department) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


