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Görev Adı Danışman Öğretim Üyesi 

Üst Yönetici / 

Yöneticileri 
Enstitü Müdürü, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı 

Astları - 

Vekalet Eden - 

Görevin Kısa Tanımı 

Öğrenci danışmanı, öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırmasından öğrenciliği 

sona erinceye kadar geçen süre içinde, ders kaydı, kayıt yenileme, eğitim–

öğretim çalışmaları, öğrencinin yükseköğretimdeki sorunları ve mezuniyet 

işlemlerinde yardımcı olmak üzere ilgili enstitü öğretim elemanları arasından, 

ABD/ASD Başkanının önerisi üzerine EYK tarafından görevlendirilir. 

Görev, Yetki ve 

Sorumluluklar 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde verilen 

aşağıdaki görevleri yerine getirmek: 

• Akademik takvimde belirlenen süre içerisinde, danışmanı olduğu 

öğrencilerin yönetmelikte öngörülen esaslar dâhilinde, ders kayıtlarını/kayıt 

yenilemelerini yapmalarını sağlamak, 

• Yükseköğretim programın ders müfredatında yapılan değişikliklerin intibak 

kararlarını uygulamak; değiştirilen müfredata uygun olarak öğrencilerin ders 

kayıtlarını/kayıt yenilemelerini yapmalarını sağlamak, 

• Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti konusunda mevzuat hükümlerini takip 

etmek, muafiyet ve istisnalar konusunda öğrencileri bilgilendirmek; öğrenci 

katkı payı ve öğrenim ücretini yatırmayan öğrencilerin ders kayıtlarını ve 

kayıt yenileme işlemlerini hiçbir şekilde yapmamak, 

• Danışmanı olduğu öğrencilerin akademik durumlarını izlemek; dönem/yıl 

kaybına uğramamaları amacıyla öğrencileri bilgilendirmek ve 

yönlendirmek, 

• Öğretim planında yapılması öngörülen stajlar konusunda öğrencileri 

bilgilendirmek ve gerektiğinde staj amirleriyle iş birliği yapmak, 

• Üniversitemiz birimlerince düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif 

etkinlikler konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesini sağlamak ve 

etkinliklere katılımlarını teşvik etmek, 

• Üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilerin çevreye uyumları konusunda 

yardımcı olmak, 

• Üniversitede uygulanmakta olan kanun, yönetmelik, yönerge, uygulama 

ilkeleri ve ilgili diğer mevzuat ile bunlara ilişkin değişiklikler hakkında 

öğrencileri bilgilendirmek; öğrencilerin görev, hak ve sorumlulukları 

konusunda bilinçlenmelerine yardımcı olmak, 

• Mezuniyet aşamasına gelen öğrencinin müfredatında yer alan tüm 

derslerden başarılı durumda olduğunu; akademik yönden mezuniyetine bir 

engel olmadığını tespit etmek, 

• Yöneticileri tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

Görevin Gerektirdiği 

Nitelikler 

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Akademik Teşkilat Yönetmeliği ve ilgili 

diğer mevzuat çerçevesinde belirtilen genel niteliklere sahip olmak 
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Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

...../...../.......... 

 

 

Danışman Öğretim Üyesi 

 

ONAYLAYAN 

...../...../.......... 

 

 

Birim Amiri 

Enstitü Müdürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


