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Danışman memnuniyet anketi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 

Bölümü’nde aktif olarak öğrenci olan toplamda 162 öğrenciye iletilmiş ve ankete katılan toplam 

öğrenci sayısı 65 olmuştur. Birinci sınıf öğrencileri akademik danışmanlıklarını yürütmekte 

olan Dr. Öğr. Üyesi Abdulgani BOZKURT ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali MERT’i; ikinci sınıf 

öğrencileri akademik danışmanlıklarını yürütmekte olan Öğr. Gör. Gökhan SIRMALI ve Arş. 

Gör. Murat POYRAZ’ı; üçüncü sınıf öğrencileri akademik danışmanlıklarını yürütmekte olan 

Arş. Gör. Betül Kocaoğlu DÜNDAR ve Arş. Gör. İsmail ALTAY’ı ve dördüncü sınıf 

öğrencileri akademik danışmanlıklarını yürütmekte olan Arş. Gör. Dr. Muharrem DOĞAN ve 

Arş. Gör. Nasuh SOFUOĞLU’nu değerlendirmiştir. Ankete katılan öğrencilerin akademik 

danışmanlarına ilişkin değerlendirmeleri sınıf bazında aşağıda sunulmuştur: 

1. Birinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Danışmanlarına Dair Değerlendirmeleri 

Birinci sınıfta aktif olarak öğrenci olan 31 öğrenciden 4’ü ankete katılım göstermiştir. 

Ankete katılan öğrencilerin verdikleri toplamda 20 adet cevaptan, yalnızca 1’i akademik 

danışmanın kendilerine ayırdıkları zamana dair olumsuz bir değerlendirme içermiştir.  

2. İkinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Danışmanlarına Dair Değerlendirmeleri 

İkinci sınıfta aktif olarak öğrenci olan 54 öğrenciden 29 kişi ankete katılım göstermiştir. 

Ankete katılan ikinci sınıf öğrencilerin yüzde 87’si akademik danışmanları olan 

ilişkilerini ve akademik danışmanlarının kendilerine vermiş olduğu destek ve 

bilgilendirmeyi olumlu olarak değerlendirirken; katılımcıların yaklaşık yüzde 11’i 

danışmanlarına dair değerlendirme yapmak konusunda kararsız kalmıştır. Anket 

katılımcılarının yüzde 2 gibi küçük bir kısmı ise akademik danışmanlarından 

memnuniyetsiz olduğunu belirtmiştir. Ankete katılan öğrencilerden akademik 

danışmanlarından memnun olmayan katılımcılar, memnuniyetsizliklerinin kaynağına 

dair herhangi bir açıklamada bulunmamıştır.   

3. Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Akademik Danışmanlarına Dair Değerlendirmeleri 

Üçüncü sınıfta aktif olarak öğrenci olan 35 öğrenciden 16’sı ankete katılım göstermiştir. 

Ankete katılan üçüncü sınıf öğrencilerinin yaklaşık yüzde 87.5’i akademik danışmanları 



olan ilişkilerini ve akademik danışmanlarının kendilerine vermiş olduğu destek ve 

bilgilendirmeyi olumlu olarak değerlendirirken; katılımcıların yaklaşık yüzde 12.5’u 

danışmanlarına dair değerlendirme yapmak konusunda kararsız kalmıştır. 

Katılımcıların ihtiyaç duyduklarında akademik danışmanlarına erişimlerine dair 

oranları da memnuniyet düzeyleri ile aynı şekilde gerçekleşmiştir. Ankete katılan 

öğrencilerden yüzde 81.2’si kayıt dönemlerinde danışmanlara kolayca ulaşabildiğini 

belirtirken, yüzde 18.8’i kararsız olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların yüzde 87.5’i 

akademik danışmanının eğitim-öğretim süreçlerine dair aklına takılan hususları 

görüşmek üzere kendilerine yeterli zaman ayırdığını, yüzde 6.25’i kararsız olduğunu, 

yüzde 6.25’i ise yeterli zaman ayırmadığına dair görüş belirtmiştir.  

4. Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akademik Danışmanlarına Dair 

Değerlendirmeleri 

Dördüncü sınıfta aktif öğrenci olan 42 öğrenciden 16’sı ankete katılım göstermiştir. 

Ankete katılan öğrencilerin tamamı akademik danışmanlarından memnun olduklarını 

ifade etmiştir. Anket kapsamında kendilerine sorulan 5 soruya verilen toplam 80 adet 

cevaptan, yalnızca 3’ü kayıt haftalarında erişim ve akademik danışmanın kendisine 

ayırdığı zaman açısından olumsuz değerlendirmeler içermiştir.  

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin danışman değerlendirme anketine katılım düzeyi, 

anketin 4 gün (5-8 Kasım) boyunca öğrencilerin erişimine açık olması ve öğrencileri ankete 

katılım göstermeye sevk edici hatırlatmaların yapılmasına karşın yüzde 40 ile oldukça düşük 

bir oranda gerçekleştirilmiştir. 9 Kasım 2021 tarihinde kalite gündemi ile yapılan bölüm 

toplantısına katılım gösteren Bölüm Öğrenci Kalite Temsilcisinden, ilerleyen dönemlerde 

program kapsamındaki faaliyetleri öğrencilerin görüşleri neticesinde iyileştirmek üzere 

uygulanacak olan benzer anketlere katılımı arttırmak üzere öğrenci arkadaşlarını konunun 

önemine dair bilgilendirmesi talep edilmiştir.     


