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BAHAR 2020 

Akran Danışmanlığı Değerlendirme Formu  

 

Sevgili Öğrenciler,   

Aşağıda Üniversitemizde uygulamaya alınan akran danışmanlığı programını değerlendirmeniz için sorular 

yer almaktadır. Çalışmanın sonuçları programın daha etkili bir şekilde düzenlenmesini sağlayacağından, 

içtenlikle vereceğiniz cevaplar büyük fayda sağlayacaktır.   

Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.   

Öğrenci Dekanlığı / Bireysel ve Akademik Gelişim Ofisi 

 

Akran Danışmanınızın Adı Soyadı: _________________________________________________________ 

 

GENEL BİLGİLER: 

1. Cinsiyetiniz  □  Kız       □  Erkek 

2. Yaşınız   

3. Mezun olduğunuz lisenin bulunduğu il: □ İstanbul □ İstanbul dışı 
4. Birinci dönem öğrenim gördüğünüz düzey __   İngilizce Hazırlık Programı 

__   Bölüm Birinci Sınıf 

5. İkinci dönem öğrenim gördüğünüz düzey __   İngilizce Hazırlık Programı 
__   Bölüm Birinci Sınıf 

6. Üniversitedeki ilk senenizde nerede kaldınız? __ Kampüs yurdu 
__ Kampüs dışı  

Aşağıdaki ifadelerle ilgili görüşünüzü 1 “Kesinlikle katılmıyorum” ile 5 “Kesinlikle katılıyorum” arasında 
değerlendirmenizi rica ediyoruz. 

 1 2 3 4 5 

7. Sürecin başında akran danışmanlığının ne olduğu hakkında net bir bilgim 
vardı. 

     

8. Akran danışmanım çalışma becerilerimi geliştirmemde yardımcı oldu.       

9. Akran danışmanım genel akademik konular ve ders yükümlülükleri hakkında 
beni bilgilendirdi. 

     

10. Akran danışman ders seçimlerimde yardımcı oldu.      

11. Akran danışmanım sayesinde Üniversitedeki sosyal etkinliklere/kulüp 
faaliyetlerine katılma fırsatım oldu. 

     

12. Akran danışmanım, ihtiyaç duyduğumda, beni doğru Üniversite kaynaklarına 
yönlendirdi. 

     

13. Akran danışmanım bilgisini benimle paylaşmaya istekliydi.      

14. Akran danışmanım, sorunum olduğunda çözümüne yönelik seçenekler sundu.      
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 1 2 3 4 5 

15. Akran danışmanım kendi kararlarımı almamı teşvik etti.      

16. Akran danışmanımı diğer öğrencilere öneririm.      

17. İleride ben de akran danışman olmak isterim.      

18. Akran danışmanımla yeterli miktarda iletişim kurduğuma inanıyorum.      

19. Akran danışmanınız sizinle ne sıklıkta iletişime geçti? □ Haftada bir kere 

□ Haftada bir kereden fazla 

□ Ayda bir kere 

□ Ayda 2-3 kere 

□ Dönem süresince 1-2 kere 

□ Hiçbir zaman 

 

20. Akran danışmanınızla iletişimi ne sıklıkta başlattınız? □ Haftada bir kere 

□ Haftada bir kereden fazla 

□ Ayda bir kere 

□ Ayda 2-3 kere 

□ Dönem süresince 1-2 kere 

□ Hiçbir zaman 

 

21. Akran danışmanınızın hangi özelliklerinizin sizinkine benzemesi önemli? 

 Çok 
önemli 

Orta 
derecede 
önemli 

Önemli Az 
önemli 

Önemli 
değil 

a. Yaş      

b. Bölüm      

c. Cinsiyet      

d. Ekonomik durum      

e. Geldiği coğrafi bölge (şehir, köy, kasaba)      

f. Benzer görünüş, giyim, hayat tarzı      

22. Akran danışmanınızı nasıl tanımlarsınız?      

 Her 
zaman 

Sıklıkla Ara sıra Nadiren Asla 

a. İletişimi kuvvetli      

b. Erişilebilir      

c. Güvenilir      

d. Arkadaşça      

e. Entelektüel      

f. Anlayışlı      

g. Düzenli      

h. Düşünceli      

i. Diğer:  

23. Bir akademik yılın sonunda aşağıdakilerle ne kadar bağ kurduğunuzu değerlendirirsiniz? 
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 Büyük 
ölçüde 

Orta 
ölçüde 

Ara sıra Nadiren Asla 

a. Bölümdeki öğretim üyeleri      

b. Akademik danışman      

c. Akran danışman      

d. Arkadaşlar      

e. Spor takımları      

f. Öğrenci kulüpleri      

 

 Akran danışmanınızla ilgili diğer görüşleriniz: 

 

 

 

Akran danışmanlığı süreci benim için olumlu bir deneyimdi.   EVET  HAYIR   

Süreçle ilgili görüşleriniz: 

 

 

 

 

   

    

  

 


