TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, Türk Hava Kurumu Üniversitesi yükseköğretim
programlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerinin
sağlıklı ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için görevlendirilecek öğrenci akademik
danışmanının görevlerini belirler.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kanununun 47 nci maddesi ile Türk
Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25
inci maddesi hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Akademik Danışmanın Tanımı, Görevlendirilmesi ve Görevleri
Öğrenci Akademik Danışmanın Tanımı ve Görevlendirilmesi
MADDE 3 – (1) Öğrenci akademik danışmanı, öğrencinin bölümüne kabulünden
itibaren öğrenciliği sona erinceye kadar geçen süre içinde; ders kaydı, kayıt yenileme, eğitimöğretim çalışmaları, öğrencinin yükseköğretimdeki sorunları ve mezuniyet işlemlerinde
yardımcı olmak üzere; ilgili bölüm/program öğretim elemanları arasından, bölüm/program
başkanı tarafından görevlendirilir.
(2) Görevlendirilen danışmanlar görevlerinin yürütülmesinden bölüm/program
başkanına karşı sorumludur.
(3) Öğrenci takibinin ve iletişiminin sağlıklı olması açısından, zorunlu olmadıkça
danışmanın öğrencinin mezuniyetine kadar değişmemesi esastır.
(4) Akademik danışman en geç ders kayıt tarihlerinden bir hafta önce ilgili
bölüm/program başkanı tarafından görevlendirilir. Bölümdeki/programdaki akademik
danışmanlar her dönem ders kayıtlarından önce en az bir kez toplanarak bilgi alış-verişinde
bulunur.
Öğrenci Akademik Danışmanının Görevleri
MADDE 4 – (1) Öğrenci akademik danışmanının görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Akademik takvimde belirlenen süre içerisinde danışmanı olduğu öğrencilerin,
yönetmelikte öngörülen esaslar dâhilinde, ders kayıtlarını/kayıt yenileme işlemlerini
yapmalarını sağlamak ve ders seçimlerinde yardımcı olmak,
b) Ders kayıt, ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme tarihlerinde görevinde hazır
bulunmak, hazır bulunamayacağı durumlarda ilgili bölüm/program başkanının onayı ile
görevini başka bir öğretim elemanına devretmek ve bu durumu ilgili tarihlerden en az bir gün
önce öğrencilere duyurmak,
c) Haftada en az 1 saat olmak üzere öğrenci görüşme saatlerini belirlemek ve
öğrencilere ilan etmek,
ç) Öğrencileri; Üniversite, fakülte/meslek yüksekokulu ve bölüm/program olanakları
hakkında bilgilendirmek,
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d) Yükseköğretim programının ders müfredatında yapılan değişikliklerin intibak
kararlarını uygulamak; değiştirilen müfredata uygun olarak öğrencilerin ders kayıtlarını/kayıt
yenileme işlemlerini yapmalarını sağlamak,
e) Muafiyet ve istisnalar konusunda öğrencileri bilgilendirmek,
f) Öğrenim ücretini yatırmayan öğrencilerin ders kayıtlarını ve kayıt yenileme
işlemlerini hiçbir şekilde yapmamak,
g) Danışmanı olduğu öğrencilerin akademik durumlarını izlemek; dönem/yıl kaybına
uğramamaları amacıyla öğrencileri bilgilendirmek ve yönlendirmek başarısızlığa yol açan
nedenleri araştırarak çözüm önerilerini ilgili bölüm/program başkanlığına iletmek,
h) Öğretim planında yapılması öngörülen stajlar konusunda öğrencileri bilgilendirmek
ve gerektiğinde staj koordinatörleriyle işbirliği yapmak,
ı) Danışmanı bulunduğu öğrencilerden başarılı ve maddi desteğe gereksinimi olan
öğrencileri tespit ederek ilgili bölüm/program başkanlığına bildirmek,
i) Üniversite ya da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından öğrencilere verilen burs, kredi,
beslenme yardımları ve kısmi zamanlı çalışma imkânları vb. konularda öğrencileri
bilgilendirmek,
j) Üniversitemiz idari birimlerince düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif
etkinlikler konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesini sağlamak ve etkinliklere katılımlarını
teşvik etmek,
k) 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,
l) Mezuniyet aşamasına gelen öğrencinin müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı
durumda olduğunu; akademik yönden mezuniyetine bir engel olmadığını tespit etmek ve
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden mezuniyetini onaylayarak bölüm/program başkanının
onayına sunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 5 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, YÖK, Üniversite
Senatosu ve Yönetim Kurulu Kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Yönerge, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli
olmak üzere, Üniversite Senatosunun kabulü ve Mütevelli Heyet onayından sonra yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Yönerge hükümlerini, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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