
ÖĞRENCİNİN DANIŞMANINI DEĞERLENDİRME FORMUNA İLİŞKİN RAPOR 

07.06.2019 tarihinde düzenlenen Öğrencinin Danışmanını Değerlendirme Anketi’ne 68 

öğrenci katılmıştır. 

 Öğrencilerin %17,6’sının danışmanı Ekrem Güzel, %11,8’inin Elif Şebnem Demirci, 

%2,9’unun Gül Yılmaz Çal, %5,9’unun Ümit Hunutlu, %7,5’inin Damlanur Küçükyıldız, 

%5,9’unun Gülşah Şişman, %1,5’inin Ayşe Aydın, %1,5’inin Recep Cuman’dır. 

%2,9’unun ise yoktur. 

 Öğrencilerin Danışmanlık konusunda yeterince bilginiz var mı? Sorusuna %41,2’si 

orta, %25’i çok az, %19,1’i iyi, %7,4’ü çok iyi, %7,4’ü az cevabını vermiştir.  

 Öğrencilerin Ders seçme (ekleme/çıkarma) dönemlerinde danışmanınıza ihtiyaç 

duyuyor musunuz? Sorusuna %33,8’i çok az, %26,5’i orta, %17,6’sı fazla, %17,6’sı 

az, %4,4 çok fazla cevabını vermiştir. 

 Öğrencilerin Size ders seçimi (ekleme/çıkarma dahil) için yeterli bilgi dönüşü 

oluyor mu? Sorusuna %50’si yeterince, %25’i orta, %11,8’i çok fazla, %8,8’i çok az, 

%4,4’ü az cevabını vermiştir. 

 Öğrencilerin Danışmanlık hizmetinin hangi düzeyde verildiğini düşünüyorsunuz? 

Sorusuna %42,6’sı orta, %38,2’si yeterli, %11,8’i yetersiz, %7,4’ü fikrim yok cevabını 

vermiştir. 

 Öğrencilerin Danışmanlık hizmetinin yeterince verilmediğini düşünüyorsanız, 

bunun nedeni ne olabilir? Sorusuna %55,9’u kendi ilgisizliğim, %30,9’u danışmanın 

yeterince zaman ayırmaması, %1,5’i yok, %1,5’i yeterince veriliyor, %1,5’i yeterli, 

%1,5’i yeterince verildiği kanısındayım, %1,5’i yanıtlanması zorunlu olduğu için 

yanıtlıyorum, %1,5’i açıklama yapılmadı, %1,5’i yeterince zaman verildiğini 

düşünüyorum, cevabını vermiştir. 

 Öğrencilerin Cevabınız diğer ise belirtin önermesine %1,5’i açıklama yapılmadı, 

%1,5’i bilmiyorum, %1,5’i danışmanın görev bilincinin olmamasıyla, %1,5’i yerinde 

olmuyor, %20,6’sı yok, %1,5’i zaman ayırmaması, %1,5’i öğrencilere karşı tutumu 

cevabını vermiştir. 

 Öğrencilerin Danışmanınız ile iletişim kurmada güçlük çekiyor musunuz? Sorusuna 

%60,3’ü hayır, %29,4’ü bazen, %5,9’u evet, %4,4’ü fikrim yok cevabını vermiştir. 

 Öğrencilerin Danışmanlık hizmetinin eğitiminize olumlu katkısı hangi düzeydedir? 

Sorusuna %39,7’si orta, %25’i yüksek, %17,6’sı fikrim yok, %17,6’sı düşük cevabını 

vermiştir. 

 Öğrencilerin Danışmanınız ile yılda kaç kez görüştünüz? Sorusuna %35,3’ü 1-2, 

%33,8’i 5’ten fazla, %17,6’sı hiç görüşmedim, %13,2’si 3-5 cevabını vermiştir. 
 Öğrencilerin Danışmanınız burslar hakkında bilgiye sahip mi? Siz bu konuda bilgi 

aldınız mı? Sorusuna %50’si çok az, %27,9’u orta, 13,2’si iyi, %5,9’u az, %2,9’u çok 

iyi cevabını vermiştir. 

 



Sonuçlardan hareketle; 

1. Çoğunluğun danışmanlık konusunda orta düzeyde bilgisinin olduğu; 

2. Çoğunluğun ders seçme döneminde danışmanına ihtiyaç duyduğu; 

3. Çoğunluğa ders seçimi için yeterli bilgi dönüşünün yapıldığı; 

4. Çoğunluğun danışmanlık hizmetinin orta düzeyde verildiğini düşündüğü; 

5. Çoğunluğun verecek ekstra bir cevabının olmadığı; 

6. Çoğunluğun danışmanı ile iletişim kurmada güçlük çekmediği; 

7. Çoğunluğun danışmanlık hizmetinin eğitimine orta düzeyde katkı sağladığını 

düşündüğü; 

8. Çoğunluğun danışmanından burslar konusunda çok az bilgi aldığı; 

Sonuçları çıkarılmıştır. 

 


