
 
 Bu anket her Bahar Dönemi başında öğrencilere  uygulanacaktır. 

 
 
 

Değerlendirme Tarihi 
Evaluation Date: 

 

Öğretim Dönemi 
Teaching Period: 

202……. – 202……. / Güz – Bahar 
202……. – 202……. / Fall - Spring 

Öğrencinin Sınıfı 
Student’s Class 

 

Öğrencinin 
Danışmanı 
Advisor of Student 

 

 
 
 
 

Danışmanınızdan beklentilerinizi işaretleyiniz;( Please mark your expectations from 

your advisor;) 

⃝  Eğitim programı hakkında bilgilendirme 
( Informing about the education (curriculum) program) 

⃝  Staj olanakları hakkında bilgilendirme 
( Informing about internship opportunities) 

⃝  Burs olanakları hakkında bilgilendirilme 
(Informing about scholarship opportunities) 

⃝  Kariyer planı hakkında bilgilendirme 
(Informing about career plan) 

⃝  Diğer (Belirtiniz) ……………………………………………………………………………… 
Other (Please specify)………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

DANIŞMANINIZ VE İLETİŞİMİNİZ HAKKINDA 
About Your Advisor and Communication 

Değerlendirme 
Evaluation 

1: Çok az 2: Az 3: Orta 4: İyi 5: Çok iyi 1 2 3 4 5 

 

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 
AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY 

 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

ENGINEERING FACULTY 
 

………. MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
………… ENGINEERING DEPARTMENT 

ÖĞRENCİNİN DANIŞMANI DEĞERLENDİRME ANKETİ 
ADVISOR EVALUATION FORM FOR STUDENTS 



1: Very Poor 2: Poor 3: Medium 4: Good 5: Very good      

1 Danışmanınızın hangi Öğretim Üyesi olduğunu biliyor musunuz? (Do 

you know which faculty member is your advisor?) 

     

2 Danışmanınızla yeteri kadar görüşebiliyor musunuz? (Can you meet 

with your advisor adequately?) 

     

3 Danışmanınızla iletişim kurmakta çekinir veya zorlanır mısınız? (Do 

you hesitate or find it difficult to contact your counselor?) 

     

4 Danışmanınızın size verdiği bilgiler yeterli oluyor mu? (Does 

information you got from your advisor sufficient?) 

     

5 Danışmanlık hizmetinin mesleğinizi sevmenizde etkisi hangi 
düzeydedir? (What is the effect of advisory service on loving your 

profession?) 

     

6 Danışmanınıza ders dışı problemleriniz ile ilgili olarak hiç danışma 
ihtiyacı duydunuz mu? (Did you need to consult to your advisor for 

extracurricular problems?) 

     

7 Danışmanlık hizmetinin hangi düzeyde verildiğini düşünüyorsunuz? 
(What do you think about the level of the given advisory service?) 

     

8 Danışmanımla ilgili genel görüşüm (My general opinion about my advisor) Olumlu 
⃝  

Olumsuz 
⃝  

 


