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Akademik Danışman Memnuniyet ile ilgili anket, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Meslek Yüksekokulumuzdaki öğrencilere iletilmiş ve ankete katılan toplam öğrenci 

sayısı 218 olmuştur.  

Ankete katılan 218 öğrencinin program ve sınıf detayları aşağıda gösterilmiştir: 

 

 

 

Farklı sınıflarda farklı sayılarda anket cevaplanmıştır. Ankete katılan öğrencilerin akademik 

danışmanlarına ilişkin değerlendirmeleri aşağıda sunulmuştur: 

 

 



1. Öğrencilerin danışmanları tarafından bilgilendirilmesi 

Ankete katılan öğrencilerin %68,8’i danışmanlarının her dönem başında üniversite ve 

yüksekokuldaki gelişmeler, mesleki gelişimleri ve derslere ilişkin konularda bilgilendirildiğini; 

%29,8’i bilgilendirilmediğini belirtmiştir. Yanıtların detaylandırılması aşağıda gösterilmiştir: 

 

2. Görüşme ve gün saatleri danışmanın haftalık programında yer alması 

Ankete katılan 218 öğrenciden %74,3’ü görüşme ve gün saatleri danışmanın haftalık 

programında yer aldığını; %22,9’u yer almadığını belirtmiştir. 

3. Danışmanın belirtilen saatlerde odasında bulunması 

Ankete katılan öğrencilerin %78,4’ü ‘’duyurulan danışmanlık saatlerinde danışmanım odasında 

bulunur ya da bulunamayacaksa bir bilgilendirme notunu önceden paylaşır’’ ifadesine ‘’Evet’’ 

%19,7’si ise ‘’Hayır’’ yanıtını vermiştir.  

4. Danışmanın öğrencinin akademik gelişimi için önerilerde bulunması 

Öğrencilerin %76,1’i danışmanının akademik gelişimi için önerilerde bulunduğu belirtmiştir. 

Yanıtların detaylandırılması aşağıda verilmiştir: 



 

5. Danışmanın meslek kariyer olanakları hakkında bilgi vermesi 

Katılımcıların %76,6’sı danışmanının kariyer olanakları hakkında bilgilendirdiğini belirtmiştir. 

Yanıtların detaylandırılması aşağıda verilmiştir: 

 

6. Öğrencilerin danışmanıyla bu yıl içerisinde kaç kez görüştüğü 

Katılımcıların %59,6’sının danışmanıyla bu yıl içerisinde bir kez görüştüğü, %11’inin ise 6 

defadan fazla görüştüğü sonucuna ulaşılmıştır. Yanıtların detaylandırılması aşağıda verilmiştir: 

 



 

7. Danışmanın bir önceki yarıyıl performansı 

Katılımcıların %39’unun danışmanının bir önceki yarıyıl performansına 5 puan verdiği 

görülmektedir. Yanıtların detaylandırılması aşağıda verilmiştir: 

 

8. Öğrencilerin eklemek istedikleri 

Öğrencilerimizin çoğunun eklemek istediği ifade olmamakla birlikte; iki öğrencimiz uzaktan 

eğitim sürecinde danışmanı ile iletişim kuramadığını, bir öğrencimiz danışman hocasına 

istediği zaman ulaşamadığını; bir öğrencimiz danışmanının e-postaya yanıt vermediğini ancak 

5 e-postadan 1’ine yanıt verdiğini belirtmiştir. Bir öğrencimiz ise hocasının verdiği destekten 

memnun olduğuna yönelik olumlu görüşünü iletmiştir. 

 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilere ankete katılmaları için          

e-posta gönderilmiş, yüksekokuldaki panolara duyurular asılmış, ayrıca ders veren öğretim 

elemanlarına bilgi verilerek öğrencilere hatırlatmalarda bulunmaları istenmiştir. Gerek 



danışmanlar gerekse kalite temsilcilerinin çabaları sonucu geri dönen anket sayısı bazı 

bölümlerde maalesef düşük düzeyde kalmıştır. Gelecekte yapılacak anketlere öğrencilerin 

katılımının arttırılması için daha motive edici yöntem ve araçlar bulunması ve kullanılması 

faydalı olacaktır. 


