
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Lisans Öğrencileri Danışman Bilgi Formu 
 

Önemli not 1 : Bu form, öğrenciyle görüşme sırasında danışman tarafından doldurulacaktır (ilgisiz olan yerler varsa boş bırakılacak). 
Önemli not 2 : Sorular yöneltilmeden önce, öğrenciye, “bilgi vermek istemediği konularda cevap vermeyebileceği” belirtilmelidir. 

Danışman adı, soyadı  
 

Öğrenci adı, soyadı  Öğrenci no  
Programı Elektronik ve Haberleşme Müh. �   

Elektronik Müh. �   Telekom. Müh. �  

e-mail adresi 
                           

 

Mezun olduğu lise  Mezuniyet yılı  
Bu program kaçıncı tercihiydi?   Şu an programından memnun mu? Evet �   Hayır � 

Daha önce devam ettiği bir 
üniversite/program var mı? 

Evet �   Hayır � 
Önceki bölümünden 

ayrılma nedeni 
 

Yatay veya dikey geçişle mi geldi? Evet �   Hayır � Geldiği okul/program  
İngilizce hazırlık okudu/okuyor mu? Evet �   Hayır � Kendi İngilizce düzeyini yeterli buluyor mu? Evet �   Hayır � 

İTÜ’de aldığı/almakta olduğu 
derslerde lise altyapısının yetersiz 

kaldığı ders(ler) var mı? 
Evet �   Hayır � Hangi ders(ler)?  

İTÜ’de alıp da ‘gereksiz tekrar’ 
olarak gördüğü ders var mı? (“Bu 

konuları lisede zaten okuduk!”) 
Evet �   Hayır � Hangi ders(ler)?  

Liseyle kıyasladığında İTÜ’de aldığı 
derslerde öne çıkan farklılıklar 

1. 
2. 

Uyruğu T.C. �    Diğer : ________________________________ 
Ailesi nerede yaşıyor? İstanbul �    İstanbul dışı: _________________________________ 

Anne-babası birlikte/hayatta mı? Birlikte �   Ayrı �   Yalnız anne hayatta �   Yalnız baba hayatta �    Hayatta değiller � 

Anne-babasının işi? 
Anne: _________________ 
Baba: _________________ 

Ailenin geçim durumu eğitimini 
desteklemeye yetiyor mu? 

Evet �   Hayır � 

Ailesiyle sık görüşebiliyor mu? Evet �   Hayır � Ne sıklıkla?  
Kardeşleri var mı? Evet �   Hayır � Sayıları? Erkek kardeş sayısı: ____   Kız kardeş sayısı: ____ 

Kardeşlerinden kaçı şu anda 
üniversiteye gidiyor?  

 Hangi 
üniversite(ler) 

 

Burs alıyor mu?  Evet �   Hayır � Nereden?  

İstanbul’da nerede kalıyor? Yurt �   Ev � 
Evdeyse, 

kimle kalıyor? 
Arkadaş(lar)ıyla �     Ailesiyle kendi evlerinde �  
Bir yakınının yanında �    Yalnız �   

(İstanbul dışından geldiyse) 
İstanbul’da onunla ilgilenebilecek 

bir akraba veya yakını var mı? 
Evet �   Hayır � 

Yakınlık derecesi 
(Birden çoksa, en 

yakınları yazın) 
 

(İstanbul dışından geldiyse) 
İstanbul’a hangi açılardan uyum 

sağlamakta zorlanıyor? 

1. 
2. 
3. 

Ulaşım sorunu var mı? Evet �   Hayır � Nedir?  
Süreğen bir sağlık sorunu var mı? Evet �   Hayır � Nedir?  

Eğitimini aksatabileceğinden 
çekindiği ayrı bir sorunu var mı? 

Evet �   Hayır � Nedir? 
 

Üniversiteye başladığından beri 
çözüm bulamadığı sorunu var mı? 

Evet �   Hayır � Nedir? 
 

Kendine ait kullanışlı bir bilgisayarı 
var mı? 

Evet �  
Hayır � 

Bölüm öğrenci bilgisayar odası 
ve/veya fakültedeki diğer öğrenci 

bilgisayar odalarından haberdar mı?  

Evet � 
Hayır � 

Bilgisayar 
odasını 

kullanıyor mu? 

Evet � 
Hayır � 

Kütüphane olanaklarından 
yararlanıyor mu?  

Evet �   Hayır � 
En çok nasıl 

yararlanıyor? 
1. 
2. 

KSB’ye bağlı herhangi bir öğrenci 
kulübüne üye mi? 

Evet �   Hayır � Hangisi? 
 

Boş zamanlarını geçirdiği uğraşları 
(hobileri) nelerdir? 

 

Geçimini sağlamak için bir iş (özel 
ders verme dahil) yapıyor mu? Evet �   Hayır � Yaptığı iş : ___________________________________ 

Haftada kaç saat ? ____________ 
Lisansüstü eğitim düşünüyor mu?  Evet �   Hayır � Hangi bölümde?  
Lisans mezuniyeti sonrası nerede 

çalışmayı düşünüyor ? 
Üniversite �   Şirket �   Araştırma merkezi �   Diğer: ___________________________ 

Şu ana kadarki izlenimine göre 
bölümün öne çıkan olumlu yanı 

 

Şu ana kadarki izlenimine göre 
bölümün öne çıkan olumsuz yanı 

 


