GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı Galatasaray Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü
programlarına kayıtlı öğrencilere verilecek öğrenci danışmanlığı hizmeti ile ilgili usul ve esasları
belirlemektir.
Dayanak
Madde 2 – (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 22. maddesinin c fıkrasına ve
Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Akademik Birim: Galatasaray Üniversitesine bağlı yüksekokul, meslek yüksekokulu ve
bölümü olan fakültelerde bölüm başkanlıklarını, bölümü olmayan fakültelerde dekanlığı ve
enstitülerde anabilim dalı başkanlıklarını,
b) Danışman: Bu Yönerge uyarınca ön lisans ve lisans programlarında öğrenci danışmanı olarak
görevlendirilen kadrolu öğretim üyesini, öğretim görevlisini ve doktor araştırma görevlisini,
lisansüstü programlarda ilgili enstitü yönetmelikleriyle belirlenen nitelikleri haiz öğretim
elemanını,
c) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
ç) Üst Akademik Birim: Galatasaray Üniversitesine bağlı yüksekokul, meslek yüksekokulu,
fakülte ve enstitüleri,
d) Üst Akademik Birim Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek
yüksekokulunda yüksekokul yönetim kurulunu, fakültelerde fakülte yönetim kurulunu ve
enstitülerde enstitü yönetim kurulunu,
e) Üst Akademik Birim Yöneticisi: Galatasaray Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek
yüksekokulunda yüksekokul müdürünü, fakültelerde dekanı ve enstitülerde enstitü müdürünü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Danışmanın Görevlendirilmesi ve Görevleri
Danışman görevlendirmesi
Madde 4 – (1) Üniversitenin bir eğitim-öğretim programına ilk kez kayıt yaptıran her öğrenci için,
akademik birim yöneticisinin teklifi üzerine üst akademik birim yönetim kurulu tarafından bir
danışman atanır.

(2) Danışmanın görevi öğrencinin Üniversiteden ilişiğinin kesilmesine kadar devam eder.
Danışmanın veya öğrencinin gerekçeli talebi ya da ilgili akademik birim yöneticisinin teklifi üzerine,
üst akademik birim yönetim kurulu tarafından bu görev sona erdirilebilir. Bu durumda aynı usulle
öğrenciye yeni bir danışman atanır.
(3) Geçerli bir mazereti nedeniyle kayıt yenileme, ders ekleme-bırakma ve mazeret kayıtları
döneminde veya üç aydan daha uzun bir süre boyunca Üniversitede bulunamayacak olan danışman,
bu durumunu söz konusu mazeretin ortaya çıkmasının üzerine derhal ve yazılı olarak bağlı bulunduğu
akademik birime bildirir. Mazereti uygun bulunan danışmanın yerine mazeret süresi ile sınırlı olmak
üzere, bir geçici danışman bu maddenin 1inci fıkrasına uygun olarak görevlendirir.
Danışmanın görevleri
Madde 5 – (1) Danışmanın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Öğrenciyi ders seçimleri, kayıt yenileme işlemleri ve mezuniyet koşulları hakkında
bilgilendirmek ve yönlendirmek.
b) Her yarıyıl başında öğrencinin yürüttüğü derse kayıt işlemini tamamlamak.
c) Eğitim-öğretim ile ilgili düzenlemeleri takip etmek ve danışmanı olduğu öğrencileri bu
düzenlemelere uygun olarak yönlendirmek.
ç) Talebi halinde öğrenciyi üniversite yaşamı ve kariyer, burs, staj, yurt içi veya dışı eğitim
olanakları gibi konularda bilgilendirmek ve yönlendirmek.
d) İlgili akademik birim tarafından danışmanı olduğu öğrencilerle ilgili kendisine verilen diğer
görevleri yerine getirmek.
(2) Danışmanın görevi kapsamında yaptığı tüm yönlendirmeler tavsiye niteliğindedir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışmanlığın İşleyişi ve Denetimi
Danışmanlığın işleyişi
Madde 6 – (1) Danışman, derslere kayıt dönemi başından ders ekleme-bırakma döneminin sonuna
kadar, danışmanı olduğu her bir öğrenci ile görüşür. Bu görüşmenin gün ve saati ders saatleriyle
çakışmayacak şekilde belirlenerek danışman tarafından öğrencilere bildirilir. Görüşme sonucunda bu
Yönergeye Ek-1’de yer alan “Danışman-Öğrenci Görüşme Tutanağı” doldurularak danışman ve
öğrenci tarafından imzalanır.
(2) Birinci fıkrada öngörülen görüşme dışında, danışman ve öğrenci iletişiminde süreklilik esastır.
(3) Danışman, her bir öğrencisi için bu Yönergeye Ek-2’de yer alan “Öğrenci Danışmanlığı Bilgi
Formu” düzenleyerek, her yarıyılın sonunda, o yarıyılda tutulan Danışman-Öğrenci Görüşme
Tutanaklarıyla beraber ilgili akademik birime iletir.
(4) Öğrenci değişim programları kapsamında öğrencilerin başarı durumları, ilgili akademik birim
öğrenci değişim koordinatörü tarafından danışmana bildirilir. Danışman, öğrencinin eksik kredi
alması ya da bir veya birden fazla dersten başarısız olması durumunda, ilave/yerine alınması gereken
dersler hakkında akademik birime teklifte bulunur.

Danışmanlığın denetimi
Madde 7 – (1) Bu Yönerge kapsamında danışmanlık sisteminin işleyişinin denetim görevi ilgili
akademik birim yöneticisine aittir.
(2) Akademik birimler, eğitim-öğretim ve danışmanlığa ilişkin her türlü değişiklikliği ivedilikle
danışmanlara bildirir.
(3) Bu Yönerge kapsamında kendisine danışman atanan tüm öğrenciler, her yarıyılın yarıyıl sonu
sınav haftasında bu Yönergeye Ek-3’de yer alan “Danışman Değerlendirme Anketi”ni doldururlar.
Anketlerin çoğaltılması, dağıtılması ve toplanması akademik birimler tarafından gerçekleştirilir.
(4) Akademik birimler, Öğrenci Danışmanlığı Bilgi Formlarını, Danışman-Öğrenci Görüşme
Tutanaklarını ve Danışman Değerlendirme Anketlerini inceleyerek, danışmanlık sisteminin işleyişine
yönelik değerlendirmeleri kapsayan bir raporu, her yarıyılın sonunda üst akademik birime iletir.
(5) Üst akademik birimler ilgili akademik birimlerin raporlarını inceleyerek aksaklıkları tespit eder
ve gerekli önlemleri alır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve son hükümler
Yürürlük
Madde 8 – (1) Bu Yönerge, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

Ek-1: Danışman-Öğrenci Görüşme Tutanağı
Ek-2: Öğrenci Danışmanlığı Bilgi Formu
Ek-3: Danışman Değerlendirme Anketi

20....-20..... Eğitim-Öğretim Yılı ...... Yarıyılı Danışman-Öğrenci Görüşme Tutanağı
Öğrenci
No

Danışman:

Adı Soyadı

Toplantı Tarihi

İmza

Tarih

Görüşler

İmza

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
......... FAKÜLTESİ
........ Bölümü
Öğrenci Danışmanlığı Bilgi Formu
(20....../20..... ....... Yarıyılı)

Öğrencinin adı soyadı:
Öğrencinin numarası:
Öğrencinin yarıyılın başındaki genel ağırlıklı not
ortalaması (GANO):
Öğrencinin yarıyılın sonundaki genel ağırlıklı not
ortalaması (GANO):
Öğrencinin yarıyılda aldığı toplam ders
sayısı/AKTS kredisi:
Öğrencinin yarıyılda başarılı olduğu ders
sayısı/AKTS kredisi:
Öğrenci hakkında ek bilgiler (Üyesi olduğu üniversite
kulüpleri, yarıyıl süresince katıldığı akademik etkinlikler, aldığı
ödüller, ...):

Öğrenci yarıyıl süresince yapılan DanışmanÖğrenci görüşmelerine katıldı mı?



Evet

 Hayır

Öğrenci ile (özellikle kayıt döneminde) iletişim
sorunu yaşadınız mı?



Evet

 Hayır



Staj

 ÇAP/YAP



Erasmus

 Bitirme Projesi



Burslar/ Lisansüstü
Programları



Kariyer Planlaması



Çalışan Öğrenci Statüsü



Diğer (Lütfen Belirtiniz)



………

Ders seçimi haricinde öğrenciye özellikle hangi
alan(lar)da danışmanlık yapılmıştır?

Eklemek istedikleriniz:

Danışman:

Tarih

İmza

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
................... FAKÜLTESİ
........... Bölümü
Danışman Değerlendirme Anketi
(20..... / 20..... ...... Yarıyılı)
Danışmanın unvanı, adı, soyadı:
Ders seçimi süresince (kayıt döneminde) danışmanınız ile
hangi yollarla iletişim kurdunuz?
(Birden fazla şık işaretlenebilir)

Yarıyıl başlangıcında danışmanınız tarafından DanışmanÖğrenci görüşmesine çağrıldınız mı?
Yarıyıl süresince yapılan “Danışman-Öğrenci”
görüşmelerine katıldınız mı?
Yarıyıl süresince toplantı haricinde danışmanınıza
kolaylıkla ulaşabildiniz mi?
Kayıt dönemi haricinde danışmanınız ile hangi yollarla
iletişim kurdunuz?
(Birden fazla şık işaretlenebilir)

Ders seçimi haricinde danışmanınızdan özellikle hangi
alan(lar)da bilgilendirme talep ettiniz?



Otomasyon Sistemi



E-Posta



Yüzyüze Görüşme



Danışmanımla Görüşmedim



Evet

 Hayır



Evet

 Hayır



Evet

 Hayır



Otomasyon Sistemi



E-Posta



Yüzyüze Görüşme



Danışmanımla Görüşmedim



Staj



Erasmus  Bitirme Projesi



Burslar/ Lisansüstü
Programları



Kariyer Planlaması



Çalışan Öğrenci Statüsü



Diğer (Lütfen Belirtiniz)

 ÇAP/YAP

………..........................
Danışmanınıza sorduğunuz sorulara tatmin edici yanıtlar
aldınız mı?
Yanıtınız “Hayır” ise gerekçeleriyle açıklayınız:

Eklemek istedikleriniz:



Evet

 Hayır

