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ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ  

2021-2022 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ 

AKADEMİK DANIŞMANLIK DEĞERLENDİRME ANKET RAPORLARI 

 

 

1. Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. Sinif Öğrencilerine Uygulanan Anketin Sonuçları 

Hakkında 

 

Bölümde 1. sınıfa kayıtlı 30 öğrenciden ankete 5 öğrenci katılmıştır.  Ankete katılan 5 öğrenciden 

4’ü kendilerine yöneltilen 5 sorudan hepsine aynı cevabı vermiştir.  Anket sorularına verilen 

cevaplar aşağıdaki gibidir: 

 “Akademik danışmanınızdan kayıt haftalarında (ders seçimi işlemi yaparken)  ihtiyaç 

duyduğunuz yardımı alabiliyor musunuz?” sorusuna tüm öğrenciler “alabiliyorum” 

yanıtını vermiştir.  

 “Akademik danışmanınıza kayıt dönemlerinde kolayca ulaşabiliyor musunuz?” sorusuna 

tüm öğrenciler “Ulaşabiliyorum” cevabını vermiştir.  

 “Akademik danışmanınız eğitim-öğretim süreçlerine dair aklınıza takılan hususları 

görüşmek üzere size yeterli zaman ayırıyor mu?” sorusuna 1 öğrenci kararsız kalırken, 

kalan 4 öğrenci “evet” cevabını vermiştir.  

 “Danışmanınızın akademik konularda yaptığı bilgi paylaşımlarını yeterli buluyor 

musunuz?” sorusuna 4 öğrenci “Yeterlidir” cevabını verirken, bir öğrenci “Yetersizdir” 

cevabını vermiştir.  

 “Danışmanınızdan memnun musunuz?” sorusuna ankate katılan 5 öğrenci “evet” 

cevabını vermis ve ayrıca bir öğrenci “Mehmet Ali Mert hocamızla bi iki kezkonuşma 

imkanı bulduğum için memnunum” şeklinde ilave fikir belirtmiştir.  

Sonuç olarak, ankete katılan sınırlı sayıdakı öğrencinin kendilerine sunulan akademik 

danışmanlık hizmeti ile ilgili görüşleri genel olarak olumlu olmakla beraber, ankete katılımın 

düşük olması nedeniyle esasından uygulanan anketten tatmin edici geri dönüş alma imkanı 

olmamıştır.  
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2. Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. Sinif Öğrencilerine Uygulanan Anketlerin Sonuçları 

Hakkında 

 

Akademşk Danışman Değerlendirme Anketine 2. Sınıf Uluslararası İlişkiler öğrencilerinden 29 

kişi (yaklaşık %60) katılmıştır. Öğrencilerin ortalama %84’ü anketteki tüm sorulara olumlu yönde 

yanıt verirken, yaklaşık yüzde %13'ü ise kendilerine yöneltilen sorular karşısından kararsız 

olduklarını ifade etmiştir. Olumsuz yanıt veren öğrencilerimiz kendileri için ayrılan görüş bildirme 

kısımda danışmanlarından neden memnun olmadıklarını belirtmemiştir. Diğer taraftan ankette yer 

alan sorular açısından bakıldığında, öğrencilerin vermiş oldukları cevapların yüzdeleri aşağıdaki 

tablodaki gibidir: 

Soru Sırası Olumlu Yanıt  Kararsız Yanıt Olumsuz Yanıt 

1 %89,7  %6,9 %3,4 

2 %86,2  %10,3 %3,4 

3 %72,4  %24,1 %3,4 

4 %72,4  %20,7 %6,9 

5 %96,6  - %3,4 

 

 

3. Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. Sinif Öğrencilerine Uygulanan Anketlerin Sonuçları 

Hakkında 

 

Bölümde 3. sınıfa kayıtlı 42 öğrenciden yalnızca 9’u ankete katılım göstermiştir. Anket sorularına 

verilen cevaplar aşağıdaki gibidir: 

 “Akademik danışmanınızdan kayıt haftalarında (ders seçimi işlemi yaparken) ihtiyaç 

duyduğunuz yardımı alabiliyor musunuz?” sorusuna cevap veren 9 kişiden 8’i (%89) 

“alabiliyorum”, 1’i (%11) “kararsızım” cevabını vermiştir.  

 “Akademik danışmanınıza kayıt dönemlerinde kolayca ulaşabiliyor musunuz?” sorusuna 

cevap veren 9 kişiden 8’i (%89) “ulaşabiliyorum”, 1’i (%11) “kararsızım” cevabını 

vermiştir. 

 “Akademik danışmanınız eğitim-öğretim süreçlerine dair aklınıza takılan hususları 

görüşmek üzere size yeterli zaman ayırıyor mu?” sorusuna cevap veren 9 kişiden 8’ü (%89) 

“evet”, 1’i (%11) “Hayır” cevabını vermiştir. 
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 “Danışmanınızın akademik konularda yaptığı bilgi paylaşımlarını yeterli buluyor 

musunuz?” sorusuna cevap veren 9 kişiden 5’i (%56) “yeterlidir”, 3’ü (%33) “kararsızım”, 

1’i (%11) “yetersizdir” cevabını vermiştir. 

 “Danışmanınızdan memnun musunuz? Cevabınız hayır ise lütfen nedenini belirtiniz.” 

sorusuna cevap veren 9 kişiden 9’u (%100) “evet” cevabını vermiştir. 

Genel olarak, ankete katılım yetersiz kalmıştır. Bununla birlikte ankete katılım sağlayanların 

büyük çoğunluğu danışmanlarından memnun olduğu yönünde görüş bildirmiştir.  

 

4. Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. Sinif Öğrencilerine Uygulanan Anketlerin Sonuçları 

Hakkında 

Bölümde 4. sınıfa kayıtlı 36 öğrenciden yalnızca 5’i ankete katılım göstermiştir. Anket sorularına 

verilen cevaplar aşağıdaki gibidir: 

 “Akademik danışmanınızdan kayıt haftalarında (ders seçimi işlemi yaparken) ihtiyaç 

duyduğunuz yardımı alabiliyor musunuz?” sorusuna cevap veren 5 kişiden 4’ü (%80) 

“alabiliyorum”, 1’i (%20) “kararsızım” cevabını vermiştir.  

 “Akademik danışmanınıza kayıt dönemlerinde kolayca ulaşabiliyor musunuz?” sorusuna 

cevap veren 5 kişiden 4’ü (%80) “ulaşabiliyorum”, 1’i (%20) “kararsızım” cevabını 

vermiştir. 

 “Akademik danışmanınız eğitim-öğretim süreçlerine dair aklınıza takılan hususları 

görüşmek üzere size yeterli zaman ayırıyor mu?” sorusuna cevap veren 5 kişiden 4’ü (%80) 

“evet”, 1’i (%20) “kararsızım” cevabını vermiştir. 

 “Danışmanınızın akademik konularda yaptığı bilgi paylaşımlarını yeterli buluyor 

musunuz?” sorusuna cevap veren 5 kişiden 4’ü (%80) “yeterlidir”, 1’i (%20) “yetersizdir” 

cevabını vermiştir. 

 “Danışmanınızdan memnun musunuz? Cevabınız hayır ise lütfen nedenini belirtiniz.” 

sorusuna cevap veren 5 kişiden 4’ü (%80) “evet”, 1’i (%20) “ilgisiz” cevabını vermiştir. 

“İlgisiz” cevabını veren kişi nedenini belirtmemiştir. 

Anket sonuçlarına bakıldığında, ankete katılım oldukça düşük düzeyde olduğu ve ankete katılan 

sınırlı sayıda öğrencinin kendilerine sağlanan akademik danışmanlık hizmetinden memnun 

olduğu sonucuna varılmıştır.  

 


