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Giriş 
 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Recep Tayyip Erdoğan Önlisans ve Önlisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanan 28.11.2019 tarih ve 136 

sayılı Akademik Danışmanlık Yönergesinde kapsamında danışmanlık hizmetinin standartları 

belirlenmiştir. 

Yönergenin altıncı maddesinde Akademik Danışmanların görev ve sorumluları düzenlenmiştir. 

Danışmanların görev ve sorumlulukları alanı şunlardan oluşmaktadır.   

a) Öğrenciye kaydolduğu program hakkında bilgi vermek,  

b) Ders kayıt sürecinde, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olma şartlarını sağlaması için yapması 

gerekenler ile öğrenciye alması gereken dersler konusunda önerilerde bulunmak,  

c) Her yarıyıl başında akademik takvime bağlı olarak kayıt yenileme ve ders seçim işleminde öğrenciye yardımcı olmak, 

tekrar alması gereken dersi/dersleri bulunan öğrencinin ilgili derse/derslere kayıt olup olmadığını kontrol etmek, öğrencinin 

tekrar alacağı derslerin ders programında çakışması durumunda ders planında gösterilen dönemde olmak koşuluyla en alt 

yarıyıldaki derse kayıt olmasını önermek,  

ç) Ders seçim işleminin ilgili mevzuata uygunluğunu değerlendirmek ve “Danışman Ders Onayı”nı yapmak,  

f) Akademik danışman tarafından elektronik ortamda onaylanmış ders kayıt bilgilerini içeren belgenin öğrenci 

tarafından alınmış çıktısını imzalayarak onaylı nüshayı öğrenciye verip bir suretini ihtiyaç durumunda kullanmak üzere 

elektronik ortamda arşivlemek,   

d) Danışmanı olduğu öğrencilerin akademik durumlarını Ek.1 formu ile takip etmek, yarıyıl/yıl kaybına uğramamaları 

için öğrencileri bilgilendirmek ve yönlendirmek,  

g) Akademik danışmanlık için haftalık görüşme gün ve saatlerini belirleyip, öğrencilere duyurmak,   

ğ) Öğrencilerin eğitim-öğretim ve eğitim-öğretim ile bağlantılı diğer konulardaki sorunları hakkında bilgi edinmek, 

gerektiğinde bu sorunları ilgili birimlere iletmek,  

h) Öğrenciyi başarısızlığının nedenleri ve çözümüyle ilgili olarak gerekli durumlarda sosyal ve psikolojik rehberlik 

hizmeti almak üzere ilgili birimlere yönlendirmek,   

ı) Öğrenciyi Üniversitenin akademik ve idari birimleri hakkında bilgilendirmek,  

i) Öğrencileri yürürlükteki yönetmelikler, yönergeler, ilke ve esaslar hakkında bilgilendirmek,   

j) Öğrencileri yurt içi/yurt dışı değişim programları, çift anadal/yandal, yatay/dikey geçiş olanakları ve koşulları 

hakkında bilgilendirmek,   

k) Öğrenciye kariyer planlama konusunda rehberlik ve yönlendirme yapmak. Öğrencilerin akademik ve sosyal 

gelişimlerini desteklemek amacıyla konferans, panel, seminer, öğrenci kulüpleri ve benzeri etkinlikler konusunda onları 

bilgilendirmek,  

l) Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin mezuniyet şartlarını taşıyıp taşımadığını kontrol etme”  

Bu süreçte sunulan danışmanlık hizmetlerinin niteliği hakkında karar verebilmek ve süreci 

öğrenciler lehine izleyebilmek için her yarıyılın sonunda Danışman Değerlendirme Anketi (Ek-1) on-line 

olarak uygulanmakta ve raporlanmaktadır. Bu ankette toplam 15 soru yer almaktadır.  

Bu raporda yer alan veriler, 2021-2022 Akademik yılı Güz yarıyılında toplanmıştır. Ankette toplam 

15 soru yer almaktadır. Bu bağlamda; Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Adalet Programı 127 

ve Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı 46 öğrenci danışmanlarını değerlendirmiştir. Her bir 

soruya verilen cevaplardan elde edilen veriler grafikler yardımıyla aşağıda yer almaktadır



1. Danışman Dönem Başı Toplantıları 

 

Hukuk  bölümü öğrencilerinin dönem başı danışmanlık toplantılarının gerçekleştirilmesi hakkındaki 

görüşlerinin belirlenmesi için “Danışmanım her dönemin başında toplantı yaparak Üniversitemiz ve 

Fakültemizdeki güncel gelişmeler, mesleki gelişimimiz ve derslerimize ilişkin konularda bilgilendirmeler 

yapar” maddesine katılım durumları ölçülmüştür. 

 

 

Grafik-1 

 

 

Grafik-1 hukuk bölümü öğrencilerinin dönem başında danışmanlık toplantılarının yapılıp 

yapılmadığına yönelik görüşlerini göstermektedir. Buna göre; Hukuk bölümünde eğitim gören 

öğrencilerin yüksek oranda danışmanlarının dönem başı toplantıları düzenlediği şeklinde görüş 

bildirdikleri ortaya çıkmaktadır. Önlisans öğrencileri danışmanların her eğitim- öğretim yılı başında 

toplantılar düzenleyerek; üniversitemiz ve fakültemizle ilgili güncel gelişmeleri duyurduklarını dile 

getirmişlerdir. Ayrıca bu toplantılarda, danışmanlarının mesleki gelişim ve derslerle ilgili konularda 

onları bilgilendirdiğini ve yardımcı olduğunu ifade etmişlerdir. 

 

2. Görüşme Gün ve Saatlerinin Danışmanın Programında Yer Alma Durumu: 

 

Önlisans programı öğrencilerinin danışmanlık görüşmelerine ilişkin gün ve saat bilgisinin 

danışmanın haftalık programında yer alma durumu hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi için “Görüşme 

gün ve saatleri danışmanımın haftalık programında yer alır” maddesine katılım durumları ölçülmüştür. 



 
Grafik 2 

 

Grafik 2, Önlisans programı öğrencilerinin danışmanlık görüşmelerine ilişkin gün ve saat bilgisinin 

danışmanın haftalık programında yer alma durumu hakkındaki görüşlerini göstermektedir. Buna göre; 

Hukuk bölümünde öğrenim gören öğrencilerin yüksek oranda danışmanlık gün ve saatlerine danışmanın 

haftalık programından ulaşabildiklerini dile getirmişlerdir. Hayır diyenlerinin sayısının 10 (%5,8)olduğu 

görülmüştür. Fiziksel inceleme sonucunda Danışmalar ofis kapılarında danışman görüşme saatlerinin 

mevcut olduğu tespit edilmiştir.  

 

3. Duyurulan Danışmanlık Saatlerinde Danışmanların Odasında Bulunma Durumu: 

 

Önlisans programı öğrencilerinin duyurulan danışmanlık saatlerinde danışmanlarının odasında 

bulunma durumu hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi için “Duyurulan danışmanlık saatlerinde 

danışmanım odasında bulunur ya da bulunamayacaksa bir bilgilendirme notunu önceden paylaşır 

maddesine katılım durumları ölçülmüştür. 
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Grafik 3, Önlisans programı öğrencilerinin duyurulan danışmanlık saatlerinde danışmanlarına 

ulaşabilme durumu hakkındaki görüşlerini göstermektedir. Buna göre; Hukuk bölümünde öğrenim gören 

öğrencilerin danışmanlık saatlerinde danışmanlarına rahatlıkla ulaşabildiklerini yüksek oranda dile 

getirmişlerdir.  

 

4. Danışmanların Öğrencilerinin Akademin Gelişimi İçin 

Önerilerde Bulunma Durumu: 

 

Danışmanların öğrencilerinin akademik gelişimine yönelik önerilerde bulunma durumuna ilişkin 

öğrenci görüşlerinin belirlenmesi için “Danışmanım akademik gelişimim için öneriler vermektedir” 

maddesine katılım durumları ölçülmüştür. 

 
Grafik 4 

 

Grafik 4, danışmanların öğrencilerinin akademik gelişimine yönelik önerilerde bulunma durumuna 

ilişkin öğrenci görüşlerini göstermektedir. Buna göre; Hukuk Bölümü öğrencileri danışmanlarının yüksek 

oranda akademik gelişim için kendilerine önerilerde bulunduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. Ancak; 

Önlisans programlarında kısmen de olsa bazı öğrencilerin danışmanlarının akademik gelişim konusunda 

önerilerde bulunmadığını ya da böyle bir öneriye ihtiyaç duymadıklarını ifade ettikleri görülmektedir. 

 

5. Danışmanların Öğrencilerini Kariyer Olanakları Hakkında 

Bilgilendirme Durumu: 

 

Danışmanların öğrencilerini kariyer olanakları hakkında bilgilendirme durumuna ilişkin öğrenci 

görüşlerinin belirlenmesi için “Danışmanım mesleğimdeki kariyer olanakları hakkında bilgi vermektedir” 

maddesine katılım durumları ölçülmüştür. 



 
 

Grafik 5 

 

Grafik 5, danışmanların öğrencilerini kariyer olanakları hakkında bilgilendirme durumuna ilişkin 

öğrenci görüşlerini göstermektedir. Buna göre; Hukuk Bölümü öğrencileri kariyer gelişimi hakkında 

danışmanlarından bilgi aldıklarını yüksek oranda bildirmişlerdir. Ancak; Önlisans programlarında kısmen 

de olsa bazı öğrencilerin danışmanlarının kariyer gelişimi konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapmadığını 

ya da böyle bir bilgilendirmeye ihtiyaç duymadıklarını ifade ettikleri görülmektedir. 

 

6. Danışmanlık Memnuniyet Durumu: 

 

Danışmanlık memnuniyet durumlarına ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlenmesi için aşağıdaki 

maddeler yöneltilmiştir. 

• Danışmanlık uygulamasından memnunum. 

• İhtiyaç duyduğum anda danışmanım benim için yeterli süre ayırır. 

• Danışmanım, ders seçimiyle ilgili yeterli bilgi ve destek sağlamaktadır. 

• Danışmanım karşılaştığım sorunların çözümü için çaba sarf etmektedir. 

• İhtiyaç duyduğumda danışmanımın sorunumu önemseyeceğini düşünüyorum. 

• Danışmanım kişisel ve mesleki gelişimim açısından yol göstericidir. 

• Danışmanımla görüşmelerimde, danışmanım açık ve olumlu iletişim 

kurmaktadır. 
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Grafik 6, danışmanlık memnuniyet durumlarına ilişkin öğrenci görüşlerini göstermektedir. Buna 

göre; Hukuk programındaki öğrencilerin danışmanlarından yüksek danışmanlarının oranda memnun 

olduğunu dile getirmişlerdir. Öğrenciler kendilerine yeterince zaman ayırdığını ve ilgilendiğini, olumlu ve 

yapıcı iletişim kurduğunu, ders seçimleriyle ilgili gerekli bilgi ve desteği sağladığını ifade etmişlerdir. 

Aynı zamanda öğrenciler danışmanlarının sorunlarını önemsediği, çözüm arayışı için çaba sarf ettiği ve 

danışmanların kendilerini oldukça önemsediği görüşüne sahiptir. 

 

7. Yıl İçi Danışmanlık Toplantıları Gerçekleştirme Yoğunluğu: 

 

Yıl içi danışmanlık toplantılarının düzenlenme yoğunluğunu belirlemek için öğrencilere aşağıdaki 

madde yöneltilmiştir. 

• Danışmanınızla bu yıl içinde kaç kez görüştünüz? 
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Grafik 7, yıl içi danışmanlık toplantılarının düzenlenme yoğunluğunu göstermektedir. Buna göre; 

Hukuk bölümünde öğrenim gören öğrenciler yıl içinde büyük oradan hiç ve bir kez toplantı yapıldığını 

ifade etmektedir. Geri kalan kısım ise 2-6 arasında toplantı gerçekleştiğini ifade etmektedir. 

 

8. Danışmanlık hizmeti almak için kullandığınız yöntemler? (Birden fazla işaretlenebilir) 

 

Danışmanlık hizmetin hangi yöntemle gerçekleştirildiği ölçülmeye çalışılmıştır.  
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Grafik 8 yıl içi danışmanlık hizmetlerinden yararlanma yöntemini göstermektedir. Buna göre; 

Hukuk bölümünde öğrenim gören öğrenciler dönem içinde büyük oradan yüzyüze, kurumsal mail ve 

mesajlaşma uygulamalarını tercih ettikleri görülmektedir. Danışmanla iletişim kurmadığını ifade eden  

öğrenci sayısı toplamda 4 öğrencidir.  

 

9. Performansı Değerlendirme: 

Danışmanların performansını öğrenci gözünden belirlemek için öğrencilere aşağıdaki madde 

yöneltilmiştir. 

• Danışmanınızın bir önceki yarıyıl performansını 10 puan üzerinden değerlendiriniz. 
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Grafik 9, danışmanların performansına ilişkin öğrenci değerlendirmelerini göstermektedir. Buna 

göre; Hukuk bölümünde 10 puan üzerinden yapılan değerlendirmede öğrencilerin danışmanlarının 

performansını çok büyük ölçüde 8, 9 ve 10 puanla değerlendirdiği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, 

Önlisans öğrencilerinin danışmanlarının kendilerine sağladığı bilgi ve destek hizmetlerinden ve bunun 

haricindeki tüm danışmanlık faaliyetleri konusunda üstün performans gösterdiğini düşündükleri 

görülmektedir.



Sonuç 

 

Elde edilen verilerin analizi, birim akademik danışmanlarının Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Akademik Danışmanlık Yönergesi’nde yer alan görev ve sorumluluklarını büyük ölçüde yerine 

getirdiklerini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, kariyer gelişimi konusunda sunulan danışmanlık 

hizmetinin bazı birimlerdeki öğrenciler tarafından sınırlı bulunması nedeniyle, yeni dönemde kariyer 

toplantıları üzerinde ekstra planlamaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmaktadır. Ayrıca 

danışman toplantılarının ilanlarının resmi sitede yapılarak katılımcı sayılarının arttılarak; toplantıların 

danışmanlardan tarafından raporlanmasına karar verilmiştir.  

Danışmanlık uygulamasının daha verimli hale getirilmesi amacıyla aynı anketin bahar döneminde 

de yapılarak karşılaştırılma yapılması ve gelişmelerin takip edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ek-1 

 

Adalet

1 2

Öğr. Gör. Fatima KANDEMİR ERGÜN Öğr. Gör. Tolgahan ŞAFAK Öğr. Gör. Recep BAĞBANCI

Evet Hayır Diğer

Evet Hayır Diğer

Evet Hayır Diğer

Evet Hayır Hiç İhtiyaç Duymadım Diğer

Evet Hayır Hiç İhtiyaç Duymadım Diğer

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

13. Danışmanım karşılaştığım sorunların çözümü için çaba sarf etmektedir. 

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

14. İhtiyaç duyduğumda danışmanın sorunumu önemseyeceğini düşünüyorum. 

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

15. Danışmanım kişisel ve mesleki gelişimim açısından yol göstericidir. 

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

16. Danışmanımla görüşmelerimde, danışmanım açık ve olumlu iletişim kurmaktadır. 

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

17. Danışmanınızla bu yıl içinde kaç kez görüştünüz

1 kez 2-3 kez 4-5 kez 6 ve üstü Hiç

Yüzyüze

Mesajlaşma Uygulamaları 

(Whatsapp, Bip, vb.) Sosyal Medya hesapları Kurumsal mail Diğer

19. Danışmanızın bu yol 10 üzerinden performansını değerlendiriniz. 

20. Bunların dışında iletmek istediğiniz şeyler varsa lütfen yazınız. 

11. İhtiyaç duyduğum anda danışmanım benim için yeterli süre ayırır.

12. Danışmanım, ders seçimiyle ilgili yeterli bilgi ve destek sağlamaktadır. 

Danışmanıma dilediğim zaman ulaşabilirim. 

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri 

6. Danışman danışmanlık saatlerinde danışman odasında bulunur ya da bulunmayacaksa bir bilgilendirme notunu önceden paylaşır. 

 18. Danışmanlık hizmeti almak için kullandığınız yöntemler? (Birden fazla işaretlenebilir)

7. Danışman akademik gelişimim için öneriler vermektedir. 

8. Danışman mesleğimdeki kariyer olanakları hakkında bilgi vermektedir. 

Bulunduğunuz programdaki akademik danışmanlık hizmeti ile ilgili aşağıda yer alan ifadelere katılma düzeyini işaretleyiniz.

9. Akademik danışmanım ulaşılabilirdir. 

10. Danışmanlık uygulamasından memnunum

Öğrenci Akademik Danışmanlık Memnuniyet Anketi

Kişisel Bilgiler

1. Hangi programda okuyorsunuz?

2. Sınıfınız?

3. Danışmanınız kimdir?

4. Danışmanım her dönem başında toplantı yaparak Üniversitemiz ve Meslek Yüksekokulumuzdaki güncel gelişmeler, mesleki gelişmimiz 

derslerimizle ilgili konularda bilgi verir. 

5. Görüşme gün ve saatleri danışmanın haftalık programında yer alır.


