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ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve 

Lisans diploma programlarında kayıtlı öğrencilere verilecek danışmanlık hizmetlerini düzenlemeyi 

amaçlar. 

 

Kapsam 

MADDE 2– (1) Bu Yönerge, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans 

Diploma programlarında kayıtlı öğrencilere verilecek danışmanlık hizmetlerine ait usul ve esasları kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3– (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 22 nci maddesi ile Isparta 

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu 

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4– (1) Bu Yönergede; 

a) Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarını,  

b)Birim Yöneticisi: İlgili fakülte dekanını, yüksekokul müdürünü ve meslek yüksekokul müdürünü,  

c)Danışman: Birimlerde görev yapan öğretim elemanlarını (Öğretim üyeleri, öğretim görevlisi, 

araştırma görevlilerini), 

ç) Öğrenci: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans diploma programlarında 

kayıtlı öğrencilerini, 

d) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü, 

e) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu, 

f) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Danışman Görevlendirilmesi, Görev ve Sorumlulukları 

 

Danışman görevlendirme 

MADDE 5– (1) Danışman, her eğitim-öğretim yılı başında yeni kayıtlı öğrencilere öğrencinin 

kayıtlı olduğu bölümün başkanı tarafından, öncelikle öğretim üyeleri arasından, gerekli olduğunda 

öğretim elemanları arasından belirlenir. Birim öğrenci işleri tarafından öğrenci otomasyon sistemine 

tanımlanır. 

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

geçici (üç ay ve daha uzun süreyle) veya sürekli olarak Üniversiteden ilişiğinin kesilmesi durumunda 

Bölüm Başkanlığınca yeni bir danışman görevlendirilir. Zorunlu haller olmadıkça, öğrencinin danışmanı 

değiştirilmez. 

 

Danışmanın görev ve sorumlulukları 

MADDE 6– (1) Danışman, eğitim-öğretim yılının başında, Üniversiteye yeni başlayan ve 

danışmanı olduğu bütün öğrencilerin katılımıyla bölümün, Birimin ve Üniversitenin tanıtımına, ilgili 
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mevzuata ve çevre şartlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenler. Danışman ve öğrenci, güncel 

mevzuatı ve değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, öğrenci gerektiğinde danışmanına başvurabilir. 

Danışman, öğrencileri bilgilendirir. 

(2) Ders kayıtları (kayıt yenileme) ve ekle-çıkar işlemleri öğrenciler tarafından, Üniversitemiz 

mevzuatına uygun olarak akademik takvimde belirlenen sürelerde öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılır, 

yapılan tüm bu işlemlerden öğrenci sorumludur. Danışman, öğrencilerin ders alma işlemlerine bu süreçte 

rehberlik eder.  

(3) Danışman öğrencilerden birinin uyum, sosyal veya ekonomik konularda bir problemi olduğu 

kanaatine vardığı durumlarda, problemin giderilmesi konusunda alınması gereken önlemleri bölüm 

başkanlığı kanalıyla ya da doğrudan dekan/müdüre iletir.  

 (4) Öğrenciye mezuniyet sonrası kariyer planlama konusunda rehberlik ve yönlendirme yapar. 

 (5) Danışman, öğrencilerin kendisiyle kolay iletişim kurabilmesi için haftada bir ders saatini 

mekân belirleyerek ilan eder. Danışman, ilan ettiği bu zaman diliminde iletişim için belirlediği mekânda 

bulunur. 

 (6) Bölümler tarafından ders müfredatlarında yapılan değişiklikler nedeniyle uygulanan 

intibaklarda öğrencileri yönlendirir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 7– (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Isparta Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, Senato ve ilgili kurul 

kararları uygulanır.     

      

Yürürlük  

MADDE 8– (1) Bu Yönerge, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği 

tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  

MADDE 9– (1) Bu Yönerge, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü tarafından 

yürütülür. 
 

 

 


