
 
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü, 35100 Bornova-İZMİR 

Tel: (232) 311 4401; e-posta: deri@mail.ege.edu.tr;  Web: http://www.deri.ege.edu.tr 
 

  
EGE ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
DERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

 

YENİ ÖĞRENCİ ANKETİ TARİH :  

Sevgili Öğrencilerimiz, 
Bölümümüzü seçmenizde rol oynayan nedenleri ve beklentilerinizi belirlemek yanında sizleri tanımamıza da yardımcı olması amacıyla 
hazırladığımız aşağıdaki anketi lütfen doldurarak Bölüm Sekreterliği'ne teslim ediniz. Katkılarınız için teşekkür eder, yüksek öğretim 
hayatınızda başarılar dileriz. 
 
Adı ve Soyadı:  
Öğrenci No: 

E-mail : 
Telefonu:  

 
1. Deri Mühendisliği mesleğini seçmenizdeki neden nedir?    
□ İş olanaklarının fazla olması 
□ Puanıma uygun olduğu için 
□ En çok istediğim meslek 
□ Tavsiye üzerine  
□ Ailemin yaşadığı yere yakın olması 
□ Üniversitenin İzmir'de olması (iklimi, tarihi, yaşantısı açısından) 
□ Üniversite/Bölüm tanıtım faaliyetlerinin etkisi 
□ Diğer: 
 
2. Deri Mühendisliği  mesleği hakkında tercih yapmadan önce ne kadar bilginiz vardı? 
□  Az   □ Yeterince  □ Çok  
 
3. Üniversite giriş puanınız ve yüzdelik diliminiz: …………………………/…………………………. 
 
4. Mezun olduğunuz lise türü: 

□   □   □   □ 
Anadolu Lisesi  Fen Lisesi   Meslek Lisesi   Diğer 
 
5. Üniversite sınavında E.Ü. Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü kaçıncı tercihinizdi? : ……………………… 
 
6. Tercih yapmadan önce bölümümüzün web sayfasını incelediniz mi?  
□ Hayır, incelemedim.   □ İnceledim; yeterli buldum. 

□ İnceledim; yetersiz buldum.  □ İnceledim; fikrim yok. 
 
7. Mezun olunca nasıl bir kariyer düşünüyorsunuz? 
□ Özel bir firmada çalışmak    □ Kendi işimi kurmak/kendi işimizi geliştirmek 

□ Devlet kuruluşunda çalışmak    □ Yurt dışında çalışmak 

□ Akademik kariyer (Yüksek Lisans, Doktora)   □ Şu anda fikrim yok 
 
8. Üniversite öncesinde kültür-sanat-spor alanında başarınız var mı? 
□ Yok   □ Lisanslı amatör sporcuyum □ Lisanslı profesyonel sporcuyum 

□ Milli sporcuyum □ Sanatsal Başarı  □ Diğer 
 
9. Barınma ihtiyacınızı nasıl karşılıyorsunuz? 
□ Ailemle birlikte kalıyorum   □ Akrabamın yanında kalıyorum   □ Evde tek başına kalıyorum 

□ Evde arkadaşlarımla birlikte kalıyorum  □ Devlet yurdunda kalıyorum   □ Özel yurtta kalıyorum 
 

 
Anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz. 
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