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Eğitim-öğretim Dönemi başında öğrencilerin danı
yürütecek Öğretim Elemanları ilgili bölümler tarafından belirlenerek

üst yazı ile MYO Müdürlüğüne 

 
 

Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra öğrencilerin danışman 

 
 
 

Danışman ön lisans öğretimi boyunca öğrenci
gelişimini izler, öğretim programları çerçevesinde öğrencinin alması 
gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye önerilerde 
bulunur, öğrenciyi yönlendirir, mezuniyet için gerekli olan dersleri ilgili 
mevzuat hükümleri çerçevesinde almasına yardımcı olur ve aldığı dersleri 
onaylar, bölümler tarafından müfredatlarda yapılan değişiklikler nedeni 
ile uygulanan intibaklarda öğrencileri yönlendirir, daha iyi çalışmasına ve 
yetişmesine yönelik olarak öğrencilerin karşılaştığ
çözümüne yardımcı olur ve gerektiğinde ilgili mercilere iletir.
Ders kayıtları danışman tarafından onaylanır ve karşılıklı imzalanarak 
kesinleşir. 
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öğretim Dönemi başında öğrencilerin danışmanlıklarını 
yürütecek Öğretim Elemanları ilgili bölümler tarafından belirlenerek

üst yazı ile MYO Müdürlüğüne bildirilir. 

Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra öğrencilerin danışman 
atamaları yapılması 

Danışman ön lisans öğretimi boyunca öğrencinin başarı durumunu ve 
gelişimini izler, öğretim programları çerçevesinde öğrencinin alması 
gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye önerilerde 
bulunur, öğrenciyi yönlendirir, mezuniyet için gerekli olan dersleri ilgili 

i çerçevesinde almasına yardımcı olur ve aldığı dersleri 
onaylar, bölümler tarafından müfredatlarda yapılan değişiklikler nedeni 
ile uygulanan intibaklarda öğrencileri yönlendirir, daha iyi çalışmasına ve 
yetişmesine yönelik olarak öğrencilerin karşılaştığı problemlerin 
çözümüne yardımcı olur ve gerektiğinde ilgili mercilere iletir. 
Ders kayıtları danışman tarafından onaylanır ve karşılıklı imzalanarak 
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