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GİRİŞ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde eğitim ve 

öğretim faaliyetlerini sürdüren öğrencilerin akademik danışmanları tarafından aldıkları 

hizmetlere yönelik memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla akademik danışman değerlendirme 

anketi uygulanmıştır. 19 maddeden oluşan anket 20.12.2022 – 28.12.2022 tarihleri arasında 

uygulanmış ve 59 katılımcı tarafından değerlendirilmiştir. Katılımcılar 12 soruyu ‘’Evet, 

Kısmen ve Hayır’’ seçenekleri altında 3 farklı kategoride yanıtlanmış olup diğer sorular çoktan 

seçmeli olarak değerlendirmeye alınmıştır. 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Ankete katılanların %28.8’ini kadın katılımcılar, %71.2’sini erkek katılımcılar 

oluşturmuştur. Bu katılımcıların yaş dağılımları ise 17-24 yaş arası %81.4, 25 yaş ve üzeri 

%18.6’dır. Şekil 1 ve Şekil 2’de ankete katılım sağlayan öğrencilerin bölümleri ve sınıf 

düzeylerinin dağılımı verilmiştir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve üniversite bünyesinde bulunan danışman 

öğretim elemanlarının verdikleri hizmete yönelik memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla 

hazırlanan ve 19 maddeden oluşan iç paydaş anketi öğrencilere uygulanmış ve bu rapor 

kapsamında sonuçlar özetlenerek değerlendirilmiştir.  

 

Şekil 1. Ankete katılım sağlayan öğrencilerin sınıf düzeyleri 
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Şekil 2. Ankete katılım sağlayan öğrencilerin bölümleri 

 

Anketin devamında ise Üniversitemiz paydaşlarından meslek örgütlerinden 

katılımcılara Tablo 1’deki sorular yöneltilmiştir. 

Tablo 1. Akademik danışman değerlendirme anket soruları ve sonuçları 

 Sorular Evet Kısmen Hayır 

1. Danışmanım her dönem başında toplantı 

yaparak üniversitemiz ve fakültemizdeki 

güncel gelişmeler, mesleki gelişimimizle ve 

derslerimizle ilgili bilgi verir. 

%33,9 %15,3 %50,8 

2. Görüşme gün ve saatleri danışmanın haftalık 

programında yer alır. 

%54,2 - %45,8 

3. Danışman danışmalık saatlerinde çalışma 

ofisinde bulunur ya da bulunmayacaksa 

önceden bir bilgilendirme notunu paylaşır. 

%49,2 %28,8 %22,0 

4. Danışman akademik gelişimim için öneriler 

vermektedir. 

%39,0 %32,2 %28,8 

5. Danışman mesleğimdeki kariyer olanakları 

hakkında bilgi vermektedir. 

%39,0 %30,5 %30,5 

6. Danışmanım ulaşılabilirdir. %67,8 %20,3 %11,9 

7. Danışmanım gerekli durumlarda çevrimiçi 

platformlardan (classroom, zoom vb.) 

ulaşılabilirdir. 

%66,1 %18,6 %15,3 

8. Danışmanım, ders seçimiyle ilgili yeterli 

bilgi ve destek sağlamaktadır. 

%52,5 %23,7 %23,7 

9. Danışmanım karşılaştığım sorunların çözümü 

için çaba sarf etmektedir. 

%59,3 %20,3 %20,3 
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10. Danışmanımla görüşmelerimde, danışmanım 

açık ve olumlu iletişim kurmaktadır. 

%67,8 %18,6 %13,3 

11. İhtiyaç duyduğumda danışmanın sorunumu 

önemseyeceğini düşünüyorum. 

%66,1 - %33,9 

12. Danışmanlık uygulamasından memnunum. %52,5 %16,9 %30,5 

 

Akademik Danışman Değerlendirilmesine Yönelik Görüş Anketi değerlendirmesinin ikinci 

kısmında yer alan ifadeler belli başlıklar altında toplanmış olup aşağıda belirtilmiştir;  

1) Ders Seçimi (1., ve 8. sorular) 

2) Mesleki Gelişim (4. ve 5. sorular) 

3) Problem Çözme (9., 11., ve 12. sorular) 

4) İletişim ve Ulaşılabilirlik (2., 3., 6., 7. ve 10. sorular) 

BULGULAR ve YORUM 

Yapılan anket ders seçimine, mesleki gelişime ve problem çözmeye katkı ile iletişim ve 

ulaşılabilirlik olmak üzere 4 farklı başlık altında ele alınmıştır. Buna göre bu başlıklarla ilişkili 

olan anket maddeleri birleştirilerek ortalamaları alınmış ve katılımcı memnuniyet sonuçları 

Şekil 3’de verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde üzerinde durulan 4 madde için de katılımcıların 

yarısından çoğunun memnun olduğu görülmektedir. Özellikle danışmanların öğrencilerin 

sorunları ile ilgilenme ve çözmelerine yardımcı olma konusunda önemli rol oynadıkları 

söylenebilir. Ankete katılan öğrencilerimiz akademik danışmanlarının %62.7 ders seçimine, 

%75.4 mesleki gelişimine, %71.7 problemlerinin çözümüne yardımcı olduğunu ve %78 

oranında iletişime açık ve ulaşılabilir olduğunu düşünmektedir.   
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Şekil 3. Verilere ait radar grafiği 

ÖNERİLER 

 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesindeki lisans programlarının akademik danışman 

değerlendirilmesi ve yeterliliklerinin artırılması amacıyla mevcut öğrenci ile yapılan anket 

sonucunda hedeflenen değerlere kısmen ulaşılmış olup, daha iyiye ulaşmak amacıyla bazı 

önerilerde bulunulmuştur.  

 Anket sonuçları 2021 yılı sonuçları ile karşılaştırıldığında 4 ana kategorideki becerilerin 

tamamının azaldığı görülmektedir. Bunlardan en çok düşüş gösteren kategori ders seçimi 

kategorisi olarak göze çarpmaktadır. Bu durum geçen yılki değerlendirmeler sonucu yapılan 

önerilerin yeterince dikkate alınmadığını göstermektedir. Bu bağlamda aşağıdaki öneriler 

yapılmaktadır.  

 Ders seçimi kategorisinin iyileştirilebilmesi için akademik danışmanların dikkat 

unsurlarının geliştirilmesi, 

 Ders seçim onaylarının akademik takvim içerisinde yer alan son güne bırakılmaması, 

 Öğrenci ile iletişime geçilerek ders seçimi ve onayının koordineli bir şekilde 

gerçekleştirilmesi,  

 Ders programları ve akreditasyon kriterlerinin gözetilerek öğrencilerin ders 

seçimlerinin yapılması gerekmektedir.  

62,7

75,4

71,7

78

Ders Seçimi

Mesleki Gelişim

Problem Çözme

İletişim ve

Ulaşılabilirlik

Anket Sonuçları
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 Anketin sonunda sorulan görüş ve önerilere yönelik verilen cevaplar neticesinde 

mühendislik ve mimarlık bölümlerinin danışmanlık hizmetini yürüten öğretim üyelerinin 

öğrenci memnuniyetini artırabilmesi için daha duyarlı ve istekli çalışmaları önerilmektedir.  

 Akademik danışman görüşme saatlerinin artırılması ve düzenli olarak uygulanması, 

sorumlu oldukları öğrenciler ile etkili iletişim kurulması, öğrencilerin akademik kariyerleri ve 

lisans dersleri hakkında toplantılar yapılması, öğrencilerin usul ve esaslar hakkında 

bilgilendirilmesi akademik danışman memnuniyetini artıracağı düşünülmektedir.  

Akademik danışma saatlerinin danışman öğretim üyelerine tanımlanan saat ve yerde 

bulunmaları hususu 2021 yılında yapılan anket değerlendirmesinde olduğu gibi tekrardan 

önerilmektedir. Danışmanların danışman saatlerinin ders programlarında yer verilmesi ve ofis 

kapıları üzerine asılmasının yanı sıra öğrenci ders programlarında da yer verilmesi 

önerilmektedir.  


