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1.Ders seçme (ekleme/çıkarma) dönemlerinde Akademik Danışmanınıza ne kadar ihtiyaç 

duyuyorsunuz? 

 
Ders seçme sürecinde öğrencilerin çoğunluğunun danışman desteğine az ihtiyaç duyulmasına 

rağmen %36,8 danışman desteğine ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre 

danışmanların ders seçme döneminde aktif olarak öğrencilerle irtibat halinde olması ve 

ulaşılabilir olması yaşanabilecek mağduriyetlerin oluşmadan telafi edilmesini 

sağlayabilecektir.  

2. Akademik Danışmanınızdan size ders seçimi (ekleme/çıkarma dahil) için yeterli bilgi 

dönüşü oluyor mu? 

 
Çok az sayıda (%10,5) öğrencinin danışmandan yeterli desteği alamadığı, çoğunluğun ise 

danışmanının ihtiyaç duyduğu konuda yeterli olduğu tespit edilmiştir. Yetersiz olunan 

konularda danışmanların Fakülte idaresiyle talep edilen ve telafi edilemeyen konularda destek 

alınması gerekliliği görülmüştür.  

3. Akademik Danışmanlık hizmetinin hangi düzeyde verildiğini düşünüyorsunuz? 

 
Akademik danışmanlık hizmetlerinden lisans öğrenci grubunun memnun olduğu belirlenmiştir. 

Öğrencilerin %10,5’inin ise danışman hizmetinin yetersizliğini bildirmiştir.  

 



4. Akademik Danışmanlık hizmetinin yeterince verilmediğini düşünüyorsanız, bunun 

nedeni ne olabilir? 

Öğrencilerin tamamının akademik danışmanlık hizmetinin yeterince verildiğini belirtmişleridir. 

  

5. Akademik Danışmanınız ile iletişim kurmada güçlük çekiyor musunuz? 

 
Danışmanlarıyla iletişim kurabilme derecesi sorulduğunda öğrencilerin tamamı orta seviyede 

yeterli görmüşlerdir. Memnuniyet ve ulaşılabilirliğin nispeten sınırlı çıkmasının nedeni 

danışmanların meşguliyeti ve öğrencilerin ulaşımında zaman planlamasına dikkat etmemeleri 

olarak gerekçe olarak gösterilebilir. Dönem başında öğrencilere verilebilecek görüşme 

zamanlaması ulaşmada oluşan darboğazın aşılmasına katkı sağlayabilecektir.  

 

6. Akademik Danışmanınız ile bir sömestre süresince kaç kez görüştünüz? 

 
Ankete katılan öğrencilerin %47,4’ü en az 3 ve daha fazla danışman desteğine ihtiyaç duyarken 

öğrencilerin %21,1’i danışmanıyla hiç görüşme gereği hissetmemiştir. Öğrencilerin Fakülteye 

aidiyet duygularının daha fazla güçlenebilmesi amacıyla sorumlu olduğu öğrenci grubuyla daha 

fazla görüşme halinde olmaları gerekliliği söylenebilir.  

 

7. Akademik Danışmanınız mevcut öğrenci burslar hakkında size ne kadar bilgi verdi? 

 
Öğrencilerin ortalama %36,9’sının danışmanlarından burs hakkında aldıkları bilgilendirmenin 

orta seviye ve altında olduğunu göstermiştir. Mevcut, ulaşılabilen burs desteği hakkında 

öğrencilere daha fazla bilgilendirme yapılması maddi ihtiyaç duyan ve bunu dile getiremeyen 

öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesine katkı sağlayabilecektir.  

 



8. Akademik Danışmanınız hakkında eklemek istediğiniz diğer görüşleriniz varsa, kısaca 

yazınız. 

Diğer görüş ve önerileri sorgulandığında, öğrencilerin %5,3’ünün burs konusunda daha fazla 

bilgilendirmeye ihtiyaç duyduğu belirtilmiştir.  

 

Sonuç olarak, ankete katılan öğrencilerin ağırlıklı çoğunluğunun danışmanlarının bilgi ve 

deneyiminden, yaklaşımından, ulaşılabilirliğinden memnun oldukları belirlenmiştir. Bununla 

birlikte, az sayıda olsa da ekonomik yetersizlik kaygısında olan bazı öğrencilerin özellikle burs 

konusunda destek talep etmeleri dikkat çekmektedir.  


