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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI

YÖNERGESİ
 (1)Üniversiteye kayıt yaptıran tüm öğrenciler için her eğitim-öğretim yılı başında bölüm 

başkanı tarafından danışman görevlendirilir. Çift Anadal/Yandal programına devam 

eden öğrenciler için ilgili birimde bütün programdan sorumlu tek bir danışman 

görevlendirilir.

 (2) Danışmanın görevi, öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilene kadar devam eder. 

Danışmanın geçici veya sürekli olarak Üniversiteden ilişiğinin kesilmesi durumunda yeni 

bir danışman görevlendirilir. Zorunlu haller olmadıkça öğrencinin akademik danışmanı 

değiştirilmez.

 (3) Danışman görevlendirmesi ilgili birim yöneticisi tarafından bölümdeki öğretim üyeleri 

veya öğretim üyesi sayısının yetersiz olması halinde öğretim görevlileri arasından eşit 

sayıda öğrenciye danışmanlık yapacak şekilde yapılır.



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI

YÖNERGESİ
 (1) Danışman, eğitim-öğretim yılının başında, Üniversiteye yeni başlayan ve danışmanı olduğu 

bütün öğrencilerin katılımıyla bölümün, birimin ve Üniversitenin tanıtımına, ilgili mevzuata ve 
çevre şartlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenler.

 (2) Öğrenci, güncel mevzuatı ve değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup gerektiğinde 
danışmanına başvurabilir. Danışman bu durumda öğrencileri bilgilendirir.

 (3) Danışman, öğrencilerin uyum, sosyal ve ekonomik konularda bir problemi olduğu 
kanaatine vardığında sorunu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’ne iletir.

 (4) Danışman, öğrencilerin değişim programları ve staj olanakları hakkında bilgi sahibi 
olmasına yardımcı olur.

 (5) Öğrenciye kariyer planlama konusunda rehberlik ve yönlendirme yapar.

 (6) Danışman, öğrencinin kendisiyle kolay iletişim kurabilmesi için öğrenci bilgi sisteminde 
belirteceği saatlerde yüz yüze veya online konferans programları aracılığıyla görüşme yapar.

 (7) Öğrencinin her yarıyıl en az bir kere danışmanı ile görüştüğü obs üzerinde kayıt altına 
alınmalıdır



OBS Sistemi ile

 Öğrenci Listesi görülebilir

 Öğrenci/Toplu transkripti alınabilir

 Öğrenci/Toplu not çizelgesi alınabilir

 Danışmanlık toplantısı başlatılabilir (AdobeConnect
üzerinden)

 Öğrencilere SMS veya e-posta gönderilebilir

 Öğrenci bazında form ile yapılan toplantılar izlenebilir

 Görüşmelere katılmayan öğrencilerin notunu görmesi
kısıtlanabilir









YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU

B.3.4. Akademik danışmanlık

 Öğrencinin akademik gelişimini takip eden, yön 
gösteren, akademik sorunlarına ve kariyer 
planlamasına destek olan bir danışman öğretim 
elemanı bulunmaktadır; etkinliğin öğrenci 

portfolyosu gibi yöntemlerle takibi ve iyileştirme 
adımları vardır ve gerçekleşme irdelenmektedir.

 Öğrencilerin danışmanlarına erişimi kolaydır ve 
çeşitli erişimi olanakları (yüz yüze, çevrimiçi) 

bulunmaktadır.



YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU

B.5.1 Öğrenme kaynakları

Öğrencilere yönelik yapılar (sınıf, 

laboratuvar, ku ̈tu ̈phane, stu ̈dyo), ders 

kitapları, çevrimiçi (online) kaynaklar, insan 

kaynakları (danışmanlık hizmeti) ihtiyaca 

uygun nitelik ve nicelikte vardır, erişilebilirdir 

ve öğrencilerin bilgisine sunulmuştur.



MÜDEK

 Öğrencileri ders ve kariyer planlaması 
konularında yönlendirecek danışmanlık hizmeti 
verilmelidir.

 Öğretim kadrosu sayıca yeterli olmalıdır. Bu sayı: 
her biri yeterli düzeyde olmak üzere, öğretim 
üyesi-öğrenci ilişkisini, öğrenci danışmanlığını, 
üniversiteye hizmeti, mesleki gelişimi, sanayi, 
mesleki kuruluşlar ve işverenlerle ilişkiyi 
sürdürebilmeyi sağlamalı 



TEPDAD

 Öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri 

 Tıp fakültesi öğrencileri için mutlaka; 

 TS.4.4.1. Akademik ve sosyal danışmanlık sistemi 
bulundurmalı ve işlevselliğini gösterebilmelidir.

 GS.4.4.2. Kariyer planlamasına yardımcı olacak 
yöntem/etkinlikler uyguluyor olmalıdır.



FEDEK

 Öğrencileri ders ve kariyer planlaması 
konularında yönlendirecek danışmanlık hizmeti 
verilmelidir. 

 Öğretim elemanları, öğretim programlarının 
yürütülmesinin yanında, bilimsel araştırma 
yapma, öğretim elemanı-öğrenci ilişkisi, öğrenci 
danışmanlığı, üniversiteye hizmet ve mesleki 
gelişim hizmetlerinin yerine getirilmesi gibi 
konularda etkin olmalıdır.



EPDAD

 Öğrencilere Destek ve Rehberlik Hizmetleri 

 Yeni öğrencilerin ilk yılı ve uyumu için yapılan 
düzenlemeleri açıklayınız. Öğrenciler için mevcut 
kişisel rehberlik ve akademik danışmanlık 
sistemlerini açıklayınız. Başarısı düşük öğrenciler 
için ne gibi yardımcı önlemler alındığını belirtiniz. 
Yaz okulları (varsa) hakkında dönüt vermeye 
ilişkin düzenlemeleri açıklayınız.



HEPDAK

 STANDART 4. ÖĞRENCİLER

 TS.4.3. Öğrenciler için akademik ve kariyer 
danışmanlık sistemi oluşturulmalı, işletilmeli, 
düzenli olarak raporlanmalı ve sonuçları 
değerlendirilmelidir.



İLAD-İLEDAK

 Ölçüt 1: Öğrenciler

 1.4 Öğrencileri ders ve kariyer planlaması 
konularında yönlendirecek danışmanlık hizmeti 
verilmelidir.

 6.1 Öğretim kadrosu yeterli sayıda olmalıdır. Bu 
sayı; (a) Her biri yeterli düzeyde olmak üzere, 
öğretim üyesi-öğrenci ilişkisini, öğrenci 
danışmanlığını, üniversiteye hizmeti, mesleki 
gelişimi, sektör, mesleki kuruluşlar ve işverenlerle 
ilişkiyi sürdürebilmeyi sağlamalı.



SABAK

 3.4. Öğrencileri ders ve kariyer planlaması 
konularında yönlendirecek düzenli danışmanlık
hizmeti 

 4.2. Öğretim elemanları, eğitim programlarının 
yürütülmesinin yanı sıra, bilimsel araştırma 
yapma, öğretim elemanı-öğrenci iletişimi, 
öğrenci danışmanlığı, üniversiteye hizmet ve 
mesleki gelişim hizmetlerinin yerine getirilmesi gibi 
konularda etkin olmalıdır verilmelidir.



ECZAKDER

 S.12.4. Akademik, kişisel ve kariyer danışmanlığı 
hizmetlerinin verilmesi sağlanmalıdır.

 S.16.3. Öğretim elemanlarının 
değerlendirilmesinde, idari görevleri ile 
öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri de göz 
önüne alınmalıdır.



TPD

 Öğrencilerinin lisans programına uyumunu, kurumsal süreç ve 
işleyişler hakkında bilgi kazanımını, kişisel ve bilimsel gelişimini 
sağlamak amacıyla onlara; kendi ilkelerini belirleyebilme, bağımsız 
karar alabilme konusunda destekleyici nitelikte akademik 
danışmanlık hizmetleri de sunabilmelidir

 1.4 Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında 
yönlendirecek danışmanlık hizmeti veriliyor olmalıdır.

 6.2.2.2 Her dönem başı öğrenci ile birebir etkileşimi sağlayan 
akademik danışmanlık mekanizmasının olması ve en fazla 50 
öğrenciye bir akademik danışman düşecek şekilde düzenlenmiş 
olması gerekir.



DEPAD

 Öğrencilerinin lisans programına uyumunu, kurumsal süreç ve 
işleyişler hakkında bilgi kazanımını, kişisel ve bilimsel gelişimini 
sağlamak amacıyla onlara; kendi ilkelerini belirleyebilme, bağımsız 
karar alabilme konusunda destekleyici nitelikte akademik 
danışmanlık hizmetleri de sunabilmelidir

 1.4 Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında 
yönlendirecek danışmanlık hizmeti veriliyor olmalıdır.

 6.2.2.2 Her dönem başı öğrenci ile birebir etkileşimi sağlayan 
akademik danışmanlık mekanizmasının olması ve en fazla 50 
öğrenciye bir akademik danışman düşecek şekilde düzenlenmiş 
olması gerekir.




