
YENİ ÖĞRENCİ BİLGİ TOPLAMA ANKETİNE İLİŞKİN RAPOR 

 

19.10.2018 tarihinde yapılan Yeni Öğrenci Bilgi Toplama Anketi’ne 39 öğrenci katılmıştır. 

 Ankete katılan 39 öğrencinin %2’si Aksaray, Ardahan, Ankara, Bartın, Doğu Türkistan, 

Erzurum, Gaziantep, Gebze, Giresun, Kelkit, Konya, Kütahya, Malatya, Manavgat, 

Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Polatlı, Rize-Pazar, Rize-Kalkandere, Rize, Samsun, Tarsus-

Mersin, İnegöl, Samsun-Terme, Çayeli, Ünye-Ordu, İstanbul; %5,1’i Trabzon, Yozgat, 

İstanbul; %12,8’i ise Rizelidir. 

 39 öğrencinin ÖSS giriş puanları şöyledir: Öğrencilerin %1’i 307,06121 %2,6’sı 300, 

%7,7’si 305, %2’si 306, %5,1 307, %7,7’si 308, %2,6’sı 309, %12,8’i 310, %1’i 

310,78467, %1’i 311, %2,6’sı 313, %5,1’i 314, %1’İ 315, %1’İ 315,38770, %1’i 317, 

%2,6’sı 318, %5,1’i 320, %1’i 325, %1’i 326, %1’i 330, %1’i 331, %1’i 340, %1’i 341, 

%1’i 342, %1’i 348, %2’si 392 almıştır. 

 39 öğrencinin %2’sinin aileden ulaşılabilecek ikinci kişinin telefon numarası vardır. 

%5,1’inin yoktur. 

 Ankete katılan öğrencilerin %18,1’i  İmamhatip, %17,9’u Anadolu, %20,5’i Anadolu 

(Öğretmen, imamhatip, meslek), %2,6’sı Temel Lise mezunudur. 

 İlk soruda öğrencilerin, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü seçmedeki nedenleri 

sorulmuş; %61,5 oranındaki çoğunluk ÖSS puanına uygun olması, %33,3’ü en çok 

istediği bölüm olması, %2,6’sı tavsiye üzerine, yine %2,6’sı iyi eğitim olanakları 

üzerine cevabını vermiştir. 

 İkinci olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü 

seçmedeki nedenler öğrencilerimize sorulmuş; %53,8’i ÖSS puanına uygun olması, 

%30,8’i yaşadığı yere yakın olması, %10,3’ü tavsiye üzerine, %5,1’i iyi eğitim olanağı 

cevabını vermiştir. 

 Üçüncü soruda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

Hakkında tercih yapmadan önce ne kadar bilginiz vardı? Sorusuna, öğrencilerin % 

38,5’i yeterince, %38,5’ i az, %20,5’i çok az, %2,6’sı çok cevabını vermiştir. 

 Kendinizi nasıl bir öğrenci olarak tanımlarsınız? Sorusuna öğrencilerin; %20,5’i çok 

çalışkan ve amaçları olan bir öğrenci, %46,2’si ortalama bir öğrenci, %17,9’u sanata ve 

kültüre meraklı bir öğrenci, %10,3’ü spora ve eğlenceye meraklı bir öğrenci, %5,1’i 

kendimi değerlendiremiyorum, cevabını vermiştir. 

 Türk Dili ve Edebiyatı okumak istediğiniz bölümler arasında kaçıncı tercihinizdi? 

Sorusuna, öğrencilerin; %38,5’i ilk üç, %46,2’si orta sıralarda, %15,4’ü son sıralarda 

cevabını vermiştir. 

 Tercih yapmadan önce bölümünüzün web sayfasını incelediniz mi? Sorusuna, 

öğrencilerin; %35,9’u hayır incelemedim; %41’i inceledim, yeterli buldum; %17,9’u 

inceledim, fikrim yok; %5,1’i inceledim, yetersiz buldum cevabını vermiştir. 



 Mezun olunca nasıl bir kariyer düşünüyorsunuz? Sorusuna, öğrencilerin; %53,8’i 

devlet kurumunda çalışmak; %28,2’si akademik kariyer yapmak; %15,4’ü şu anda 

fikrim yok; %2,6’sı polis olmak cevabını verdi. 

 Bölüm ya da üniversite değişikliği yapmak istiyor musunuz? Nasıl? Sorusuna, 

öğrencilerin; %69,2’si hayır düşünmüyorum; %12,8’i Evet, düşünüyorum. Yeniden 

ÖSS sınavına gireceğim; %12,8’i Evet, düşünüyorum. Yatay bir geçişle başka bir 

üniversitenin başka bir bölümüne geçmek istiyorum; %5,1’i Evet, düşünüyorum. 

Bölümler arası yatay geçişle üniversitemizin başka bir bölümüne geçmek istiyorum, 

cevabını vermiştir. 

 Bu cevaplardan hareketle; 

1.Öğrencilerin çoğunluğunun Rizeli olduğu; 

2. Öğrencilerin tamamının ÖSS giriş sınavında 300 ile 392 aralığında puanlara sahip                 

olduğu; ayrıca çoğunluğun ise 305, 308, 310 ve 320 puanlara sahip olduğu; 

3. Çoğunluğun aileden ulaşabilecek ikinci bir kişinin numarasını bildirdiği; 

4. Çoğunluğun Anadolu Liselerinden mezun olduğu; 

5. Çoğunluğun bu bölümü seçmesinin nedeninin ÖSS puanına uygun olmasının 

olduğu; 

6. Çoğunluğun Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde bu bölümü seçmesinin 

nedeninin ÖSS puanına uygun olmasının olduğu; 

7. Çoğunluğun bölüm hakkında az ya da yeterince bilgi sahibi olduğu;  

8. Çoğunluğun ortalama bir öğrenci olarak kendini tanımladığı; 

9. Çoğunluğun bu bölümü orta sıralarda tercih ettiği;  

10. Çoğunluğun tercih yapmadan önce bölümün web sayfasını incelediği ve yeterli 

bulduğu; 

11. Çoğunluğun mezun olunca devlet kurumlarında çalışmak istediği; 

12. Çoğunluğun bölüm ya da üniversite değişikliği yapmak istemediği; 

       Tespit edilmiştir. 

 

 


