
TEKiRDAĞ NAMlK KEMAt ÜNiVER5iTEsi

AKADEMiK DANlşMANuK YÖNERGEsi

BiRiNci BöLüM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar

Amaç

Madde 1, Bu yönergenin amacl; Tekirdağ Namlk Kemal ÜniVersitesi önlisans Ve lisans öğrencilerine Verilecek her
türlü akademik danışmanllk hizmetlerine ilişkin uygulama usulleri ve danlşmanllk hizmetlerinin yürütülmesinde; Tekirdağ
Namlk Kemal Üniversitesi bünyesindeki Fakülte Dekanllkları, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri, Bölüm
Başkanllkları, Öğrenci Danışmanllğl görevi verilen Öğretim Elemanlarü Ve Öğrencilerin akademik danışmanlık kapsamında
yürütülen faaliyetler ile iletişimde uyulmasl gereken usul ve esaslarln belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2. Bu yönergenin kapsaml; Tekirdağ Namlk Kemal Üniversitesi önlisans Ve lisans öğrencilerine Verilecek
akademik danışmanlık hizmetleranin amacına, kapsamına, yönetim ve görevlerine ilişkin çallşma usul Ve esaslarlna ilişkin
hükümlerdir.

Dayanak

Madde 3. Bu yönerge 2547 saylll Yükseköğretim Kanununun ilgili mevzuat hükümleri ve Tekirdağ Namlk Kemal
Üniversitesi Önlisans ve Lisan5 Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgiIi hükümlerine dayanllarak hazlrlanmlşt|r.

Tanımlar

Madde 4. Bu yönergede geçen;

a) Akademik Danlşman: Bölüm başkanllklarlnln önerisiy!e Ve ilgili Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu
yönetim kurulu kararlyla öğretim elamanlarl arasından (öncelikle öğretim üyeleri Ve öğretim görevlileri olmak
üzere) görevlendarilen öğretim elemanlarını,

b} Akademik Danlşmanlar Kurulu: Bölüm başkanının başkanllğlnda bölümdeki akademik danlşmanlardan oluşan
kuruiu,

c} Bölüm: Tekirdağ Namık Kemal ÜniVersitesi FakülteIeri, YüksekokullarIVe Meslek Yüksekokullarındaki Bölümleri,

d) Bölüm 8aşkan|; Tekirdağ Namlk Kemal Üniversitesi Fakülteleri, Yüksekokullarl Ve Meslek Yü ksekokulla rlnda ki
gölüm Başkanlarlnl,

e) Dekan: Tekirdağ Namlk Kemal ÜniVersitesi Fakülteleri Dekanlarlnı,

f} Fakültei Tekirdağ Namlk Kemal Üniversitesi Fakültelerini,

t) Meslek Yüksekokulu: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Me5lek Yüksekokullarlnl,

h) Müdür: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yüksekokul ve Me5lek Yüksekokulu Müdürlerini,

İ)Öğrenci: Tekirdağ Namük Kemal Üniversitesi onli5ans ve Lisans Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği kapsamünda olan öğrencileri,

i) Rektör: Tekirdağ Namlk Kemal Üniversitesi Rektörünü,

k} Rektörlük: Tekirdağ Namlk Kemal Üniversitesi Rekt6rlüğünü,

l) Üniversite; Tekirdağ Namık Kemal Üniver5itesini,

m} Yönerge:Tekirdağ Namlk Kemal ÜniVersitesi Akademik Danlşmanllk Yönergesini,

n) Yüksekokul: Tekirdağ Namlk Kemal Üniversite5i Yüksekokullarlnl ifade eden kaVramlardIr.

iKiNci BölüM

Akademik Danlşmanllk Hizmetleri ve Yürütülmesi

Akademik Danlşmanllk ve Amacı

Madde 5. (1) Öğrencilere verilen Akademik Danlşmanlık hizmeti; Tekirdağ Namlk Kemal ÜniVer5itesi önli5an5 Ve

lisans öğrencilerinin eğitim öğretim kapsamında bilimset olarak ve mesleki açldan bilinçlendirilerek Üniversite ve ilgili



Fakülte, Yük5ekokul veya Meslek Yüksekokulu olanakları hakkında bilgilend iriImeleri, başarı durumunun izlenmesi,
başarısızIık durumunda yönlendirilmeleri Ve ders seçimlerine yardümcl olunmasınl amaçlamaktadlr.

(2} Akademik Dantşmanllk ile Fakülte, Yüksekokul Veya Meslek Yüksekokulu yönetim birimlerinde aşağ|da başllklar
halinde sıralanan görevler yerine getirilirler.

Fakülte Dekanl, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu Müdü.lerinin Görev|eri:

Madde 6. (1l Bölüm Başkanları tarafından görevlendirilen akademik danışmanların dan|şmanlıklarda danışmanlık
saylsl ve iş yükünün adil dağltllmasınl sağlamak,

(2) Akademik danışmanlıkla ilgili sorunları çözmek için Bölüm Başkanları ile birlikte gerekli çalışmaları yapmak ve
gerektiğınde tedbir Veya tedbirler almak,

(3) Her eğitim-öğretim ylll sonunda, Akademik Danlşmanlar Kurullarl ile ortaya ç|kan Ve Bölüm Başkanlıkları
taraflndan iletilen sonuçları derleyerek Rektörlüğe biIdirmektir.

Bölüm Başkanlarlnln Görevleri:

Madde 7. (1) Her yarlyll başlnda akademik danışmanları, Fakülte, Yüksekokul Veya Meslek Yüksekokulu
yönetimlerine önermek,

(2) Akademik Danlşmanlar taraflndan çözülemeyen sorunların Fakülte, Yüksekokul Veya Meslek Yüksekokulu
yönetimlerine iletmek,

(3) Akademik danışmanllk hizmetlerinin bu yönerge gereğince yerine getirilmesi için akademik danışmanlarln

çallşmalarlnl denetlemek,

(4} Bölümde Akademik Danlşmanlar Kuruluna başkanllk yapmak Ve kurulda saptanan sorunlarln giderilmesi için
hazlrlanan raporu Fakülte, Yüksekokulveya Meslek Yüksekokulu yönetimine ıletmek,

(5) Eğitim-Öğretimin her yar|y|l|nda haftada en az iki saatten az olmamak üzere Akademak Danlşmanlarln
öğrencilerle görüşme 5aatlerinin belirlemesiniVe duyurulmasınl sağlamaktlr.

Akademik Danlşmanlar l(urulu ve Görevleri

Madde 8. (1) Akademik Danlşmanlar Kurulu; Fakültelerde Dekan, Yüksekokullarda VeYa Me5lek Yüksekokullarlnda
Müdürün başkanlığında Bölüm Başkanları ve bölümlerdeki Akademik Danışmanlık görevi olan Öğretim Elemanlar|ndan
oluşan kuruldur.

(2} Her yanyllda ders kayltlarlndan önce en az bir kez toplanarak akademik danışmanlık hizmetiyle ilgili bilgi
allşVerişinde bulunmak,

(3) Her eğitim-öğretim ylll sonunda akademik danışmanlık hizmetleriyle ilgjli sorunlar ve önerileri içeren toplantI
sonuçlarl Ve bilgileri derleyip Fakülte Dekanllğlna, Yüksekokul Veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne iletmek görevleri
bulunmaktadlr.

Akademik Danlşmanlarln Görevlendirilmesi ve Görev süresi

Madde 9. (1} Akademik Danlşman, her yarlyll en geç öğrencilerin ders kaylt tarihlerinden bir hafta öncesinde
Fakülteler, YüksekokuIlar Veya Me5lek Yüksekokullarında il8iIi Bölüm Başkanl tarafından görevlendirilir.

(2) Akademik Danlşman gerek görüldüğünde aynı usul ile değiştirilebilir.

Akademik Danlşmanln 6örev ve sorumluıuklarl

Madde 10. (1} Her eğitim öğretim yarly|ll başlnda ders kayıt işlemleri kapsamlnda ders ekleme ve seçme Veya

bırakma tarihlerinde ilgili Fakülte, YüksekokulveYa Meslek Yüksekokulunda hazlr bulunmak, kayütlarda hazlr bulunamayacak

ise Bölüm Başkanlnln onayl ile görevini bir başka Öğretim Elemanlna devretmek Ve durumu öğrencilere ilgili tarihlerinden
en az bir gün önce duyurmak,

(2) Ders programlntn düzenlenmesine yardlmc| oImak,

(3) Akademik Danlşmanl olduğu öğrencileri Üniversite, Fakülte, Yüksekokul veYa Meslek Yüksekokulu ve Bölüm ile ilgili

konularda bilgilendirmek,

(4)Akademik Danlşmanlık yaptlğl öğrencilere biIimselVe mesleki açldan rehberlik etmek,

(5) Öğrencileri ilgili kanun, hüküm, yönetmelik Ve yönergeler konusunda bilgilendirmek,



(6} Oğrenclleri dersler hakkında bilgilendirmek ve ders seçimlerinde yardImcı olmak,

(7) Öğrencilere ders denkliği Ve der5 muafiyeti gibi akademik konularda rehberlik etmek,

(8) Öğrencinin her yarıy|l başlnda derslere kaylt yaptlrmaslnda, ders değiştirmesinde veya de15 blrakma5|nda rehberlik etmek,

(9) Öğrencilerin ders ve derslerdeki başarı durumlarını izlemek, başarı5ızlık durumunda i5e başarısızlığa yol açan
nedenleri araştlrmak ve çözüm getirmeye çalışmak,

(10) Öğrencilerin Varsa çözüm getirilemeyen sorunları hakk|nda Bölüm Başkanlnl bilgilendirmek,

(U} Gerekli görülen hallerde öğrencileri psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri alabilmeleri için Üniversite
bünyesindeki veya dlşlndaki ilgiIi birimlere yönlendirmek,

(12} Öğrencilerin genel durumunu izleyerek ihtiyaç halinde Ve olabildiği ölçüde burslardan veya benzer
olanaklardan faydalanabilmesi için girişimlerde bulunmak,

(13} Öğrenciler taraflndan memnuniyet bildirilmesi Ve şikayetlerin oluşturulmasl varsa bu konudaki anketlerin
doldurulmasını sağlamak ve sonuçlarını inceleyerek değerlendirmek,

(ı4) Öğrencileri der5 dlşl zamanlarlnIn etkin kullanımını sağlamak amacıyla katllabilecekleri kültür Ve 5anat
etkinliklerine yönlendirmek,

(15) Görüşme gün Ve saatleri ile bu konudaki değişiklikleri öğrencilere duyurmak,

(16) Akademik Danlşmanlar Kuruluna katllmak,

(17) Her yarlyıl başlnda öğrencilerin ders kay|tlarl işlemlerini Tekirdağ Namlk KemaI Üniversitesi E-Universite
sistemi üzerinden ilgili yönetmelik ve usullere uygun olarak gerçekleştirmelerini 5ağlamak,

(18l Der5 kaylt işlemlerini incelemek Ve onaylamak,

(ı9} Ders kay|tlar|nda ortaya çlkabilecek aksakllk, hata ve mağduriyetlerin giderilmesine katkl sağlamak,

(20) Ders kayltlarlnda kayıt onay sayfasl çıktılarlnln nü5halartnln imzalanmaslnl sağlamak ve bir nüshasınln Fakülte,

Yüksekokul Veya Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri birimine; bir nüshaslnl öğrenciye teslim etmek Ve bir nüshaslnl her

öğrenci için açacağl öğrenci bilgi dosyaslnda tutmak,

(21} ÖğrenciIeri mezuniyet sonrasl konularda bilgilendirmektir.

Öğrencilerin Görev ve sorumluluklarl

Madde ıı. (1} Hak Ve sorumluluklart konusunda Üniversitenin ilgili mevzuatl hakklnda bilgi sahibi olmak ve bu

mevzuata uygun davranmak,

(2) Duyurulan görüşme gün Ve 5aatlerine uymak, belirlenen saatler arastnda akademik dantşmanllk kapsamlndaki
sorunlarlnl akademik danlşmanl iIe paylaşmak ve işlemIerini yapmak,

(3} Her eğatim öğretim yarly|llnda ders kaydı aşlemlerini (ders belirleme, ekleme, bırakma, seçme Vb,) Tekirdağ

Namlk Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lasans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine ve ilgili kaylt işlemleri usullerine uy8un olarak

akademik danışmanı ile birlikte bire bir görüşerek belirlemek, derslere ait kayıt onay sayfalarln|n çlktllarlnln nüshalartnl

imzalayarak kesinleşmesi için kabul etmek.

üçüNcü BötüM

son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 12. Bu yönergede hüküm bulunmayan haller için ilgili diğer mevzuat Ve Tekirdağ Namlk Kemal Üniversitesi

senatosu ilgili kararlarl uygulanır.

Yürürlük

Madde 13. Bu Yönerge Tekirdağ Namlk Kemal Üniversitesi senatosu taraflndan kabuI edildiği tarihten itibaren

yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14. Bu Yönerge hükümleriTekirdağ Namtk Kemal Üniversitesi Rektörü taraflndan yürütülür.


