
 
YENİ ÖĞRENCİ ANKET FORMU  

 

YENİ ÖĞRENCİ ANKETİ 
Sevgili Öğrencilerimiz, 
Bölümümüzü seçmenizde rol oynayan nedenleri ve beklentilerinizi belirlemek yanında sizleri tanımamıza da 
yardımcı olması amacıyla hazırladığımız aşağıdaki anketi lütfen doldurarak bize iletiniz. Katkılarınız için 
teşekkür eder, yüksek öğretim hayatınızda başarılar dileriz. 

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 

 

Cinsiyetiniz  Kadın      Erkek 

Çevre Mühendisliği’ni meslek 
olarak seçmenizdeki nedenler 
nelerdir? (Birden fazla 
seçenek işaretleyebilirsiniz)  
 

 İyi iş olanağı 
 Üniversite giriş  puanıma uygun olduğu için 
 En çok istediğim meslek olduğu için 
 Tavsiye üzerine 
 Ailemin/akrabalarımın yönlendirmesiyle 
 Diğer 
 

Diğer seçeneğini işaretlediyseniz, 
nedenini kısaca belirtiniz. 

 

ÇOMÜ Çevre Mühendisliği 
Bölümü’nü seçmenizdeki 
nedenler nelerdir? (Birden fazla 
seçenek işaretleyebilirsiniz) * 
 

 İyi iş olanağı olduğu için 
 İyi eğitim olanağı olduğu için 
 Üniversite giriş puanıma uygun olduğu için 
 Tavsiye üzerine 
 Ailemin yaşadığı yere yakın olması 
 Bölümün dilinin İngilizce olması 
 Diğer 
 

Yukarıdaki soruda diğer 
seçeneğini işaretlediyseniz, 
nedenini kısaca belirtiniz. 
 

 

Çevre Mühendisliği hakkında 
tercih yapmadan önce ne kadar 
bilginiz vardı? 
 

 Çok az (Çevre kirliliğini önlemek amacıyla çalıştığını bilecek kadar) 
 
 Az (Su ve atıksu arıtılması aşamasında çalıştığını bilecek kadar) 
 
 Yeterince (Su, atıksu, hava, toprak kirliğinin önlenmesi ve en aza 
indirilmesi, katı atık toplama, taşıma konularında her türlü planlama ve 
tasarım hizmetleri amacıyla sürdürülebilir çevre konularında çalıştığını ve 
bunlarla ilgili ekonomik değerlendirmeleri yaptığını bilecek kadar) 
 
 Çok (Su temini, su iletimi, su dağıtımı ve su arıtımı konularında her türlü 
tasarım, planlama ve mühendislik hizmetleri, şehirsel ve endüstriyel atıksu 
toplama, arıtma ve alıcı ortama verme konularındaki her türlü tesislerin 
tasarım, planlama ve mühendislik hizmetleri, katı atık toplama; taşıma, 
nihai uzaklaştırma (yakma, kompostlaştırma, düzenli depolama) 
konularında her türlü planlama ve tasarım hizmetleri, hava kirlenmesinin 
önlenmesi ile ilgili ısıtma istemi ve yakıt seçimi, baca gazlarının arıtımı 
konularında mühendislik hizmetleri, çevresel etki değerlendirme 
konularında disiplinler arası çalışma gruplarına koordinatörlük etmek, 
endüstriyel kirlenmenin önlenmesi ve en aza indirilmesi için gereken 
kontrol sistemlerinin tasarımı ve planlaması vb. konularda çok çeşitli 



mesleki ve temel mühendislik derslerinin verildiğini bilecek kadar) 
 

Kendinizi nasıl bir öğrenci olarak 
tanımlarsınız? (Birden fazla 
seçenek işaretleyebilirsiniz) * 
 

 Çok iyi ve amaçları olan bir öğrenci 
 Ortalama bir öğrenci 
 Bilime ve teknolojiye meraklı bir öğrenci 
 Sanata ve kültüre meraklı bir öğrenci 
 Spora ve eğlenceye meraklı bir öğrenci 
 Kendimi değerlendiremiyorum. 
 Diğer 
 

Diğer seçeneğini işaretlediyseniz, 
nedenini kısaca belirtiniz. 

 

Üniversite giriş puanınız 
(Yaklaşık olarak): 

 

Mezun olduğunuz lise türü:  Fen Lisesi 
 Anadolu Lisesi 
 Meslek Lisesi 
 Diğer 

Çevre Mühendisliği edinmek 
istediğiniz meslekler arasında 
kaçıncı tercihinizdi?  

 

Üniversite giriş sınavında ÇOMÜ 
Çevre Mühendisliği Bölümü 
kaçıncı tercihinizdi? 

 İlk üç 
 Son üç 
 Diğer (orta sıralarda) 
 

Tercih yapmadan önce 
bölümümüzün web sayfasını 
incelediniz mi? Görüşleriniz 
nedir? 

 Hayır, incelemedim. 
 İnceledim; yeterli buldum. 
 İnceledim; fikrim yok. 
 İnceledim; yetersiz buldum. 
 

Yetersiz bulduğunuzu 
belirttiyseniz lütfen önerilerinizi 
yazınız. 

 

Mezun olunca nasıl bir kariyer 
düşünüyorsunuz? 
 

 Büyük ölçekli bir şirkette 
 Küçük ve orta ölçekli bir şirkette 
 Devlet kuruluşunda 
 Kendi işimi kurmak/kendi işimizi geliştirmek 
 Yurt dışında çalışmak 
 Akademik kariyer (Yüksek Lisans, Doktora) 
 Yurt dışında akademik kariyer 
 Laboratuvar veya araştırma merkezlerinde çalışmak 
 Şu anda fikrim yok 
 Diğer 
 

Diğer seçeneğini işaretlediyseniz 
ne olduğunu aşağıda belirtiniz. 
 

 

Bölüm ya da üniversite değişikliği 
yapmak istiyor musunuz? 
 

 Hayır, düşünmüyorum. 
 Evet, düşünüyorum. Yeniden üniversite sınavına gireceğim. 
 Evet, düşünüyorum. Yatay geçişle başka bir 
üniversitenin................................Mühendisliği 
Bölümü'ne geçmek istiyorum. 
 Evet, düşünüyorum. Bölümler arası yatay geçişle 
Üniversitemizin............................Mühendisliği Bölümü'ne geçmek 
istiyorum. 
 

Son iki şıktan birini seçtiyseniz, 
geçiş yapmak istediğiniz 

 



üniversite ve bölümü belirtiniz. 
 
  

ANKET BİTMİŞTİR.  DOLDURDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. 

 
 


