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1.GİRİŞ  
Fakültemizde Kalite Standartlarının oluşturulması kadar standartların doğru ve etkili şekilde uygulanması ve 
bu uygulamaların başarısının değerlendirilmesi de önem taşımaktadır. Fakültemizin temel hedeflerinden olan 
ve misyonumuzda da belirtildiği gibi öğrenci memnuniyetinin artırılmasını esas aldığımızda, öğretim 
üyelerimiz tarafından öğrencilere sunulmakta olan danışmanlık uygulamalarının; öğrencilerin beklenti ve 
gereksinimlerini hangi ölçüde karşılayabildiğinin ortaya konulması gerekmektedir. Bu anket çalışması, 
Öğrenci Danışmanlığı hizmetinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılmaktadır. 

 
2. GEREÇ ve YÖNTEM 
2021 yılı Ekim ayında 187 öğrencimize karışık örnekleme yapılarak beş ölçekli (Tamamen katılıyorum, 
katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum) cevaplarını içeren bir anket çalışması 
yapılmıştır. Verilen cevaplar tek tek soru bazında, Kalite Yönetim Birimi tarafından değerlendirilmiştir. 
Anketler online olarak Kalite Güvence Sistemi Birim Temsilcimiz tarafından uygulanmıştır. Ayrıca 
öğrencilerimizin bildirdiği görüş ve öneriler Kalite Güvence Sistemi Komisyonu tarafından 
değerlendirilerek, kök neden analizleri ve gerekli düzeltici ve önleyici çalışmalar başlatılmıştır.  
 
3.GERİ BİLDİRİMLER ve BULGULAR 

Anket değerlendirmesinde ; 

Pozitif yönler olarak 

Öğrencilerimizin danışmanı ile görüşme konusunda problem yaşamadığı (%50.8), 
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Danışmanım elektronik ortamda (e-posta, mobil cihaz, Google classroom) gönderdiğim mesajlara kısa 
sürede cevap vermesi (49.2), 

 

Danışmanım, ders seçimi ve ders programı oluşturmada bana yardımcı olması (%43.8) olarak belirlenmiştir. 

 

Negatif yönler olarak 

Öğrencilerin Danışmanı ile yıl içinde hiç görüşmediği (%53.4) 

 



 
 

 

 

Danışmanlık sisteminin amacı ve danışmanımın görevinin açıkça anlatılması (%28.3) 

 

Danışmanım ERASMUS programı hakkında beni bilgilendirmesi ve ilgili birime yönlendirme yapması 
(%34.2), 

 

Danışmanım alanımla ilgili konferans, kongre, seminer, panel, vb. etkinlikler konusunda bilgilendirme ve 
yönlendirmeler yapması (31.5), 

 

 



 
 

 

Danışmanım kişisel sorunlarımın çözümü için yardımcı olması ve bir problem olduğunda Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik birimine yönlendirmesi (%23.6) olarak belirlenmiştir. 

 

Danışmanın burslar hakkında bilgilendirme ve ilgili birime yönlendirme yapması (% 42.8), 

 

 

4.İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ  

Danışmanlık Anketin sonucunda; 

Öğrenci ile danışman arasında iletişiminin arttırılması, 

Danışmanlar aracılığıyla ERASMUS Koordinatörlüğünden daha aktif olarak yararlanılmasına karar 
verilmiştir. 
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