
ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI VE ORYANTASYONU ÇALIŞMA GRUBU 

 

Öğrenci Danışmanlığı ve Oryantasyon Çalışma Grubu 20.02.2020 tarihinde yapılan Öğrenme ve 

Öğretmeyi Geliştirme Komisyonu toplantısında oluşturulmuştur. Kapadokya Meslek Yüksekokulu 

müdürü Öğr. Gör.Füsun Hepdinç, Beşeri Bilimler Fakültesi temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Melis Çelik Ok ve 

Rehberlik ve Danışmanlık Birimi başkanı Esra Sosur’un yer aldığı bu çalışma grubu 27.02.2020 ve 

05.03.2020 tarihlerinde toplanarak eğitim-öğretim yılı başında üniversiteye yeni başlayan öğrencilere 

yapılan tanıtım toplantıları ile yıl boyunca devam eden ve tüm öğrencilere verilmekte olan danışmanlık 

derslerini incelemiştir.  

Tanıtım toplantılarının amacına ulaşıp ulaşmadığının tespit edilmesi amacıyla 333 lisans, 1350 önlisans 

birinci sınıf öğrencisine anket uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre tanıtım toplantılarına katılan, bu 

toplantıları yararlı bulan, dağıtılan ve aynı zamanda web sitesinde yayınlanan Öğrenci Bilgi Kılavuzunu 

kullanan öğrenci sayısı ortanın üzerindedir. Bu toplantılarda video ve sık sorulan sorular gibi 

yöntemlerin kullanılmasını tercih eden öğrenci sayısı ise biraz daha fazladır.  

Öğrencilerin tanıtım toplantılara katılımlarının artırılması ve yeni gelen öğrencilerin uyum süreclerinin 

hızlandırılması amacıyla programın bir parçası olarak internet sitesine sıkça sorulan sorular bölümü 

oluşturulması, bilgilendirme videoları hazırlanması, bilgilendirmelerin danışmanlık derslerinde de 

devam etmesi ve zamana yayılması konularının önerilmesine karar verilmiştir. 

Aynı şekilde, eğitim-öğretim yılı içinde devam eden Danışmanlık derslerinin verimini ölçmek üzere 433 

birinci ve ikinci sınıf lisans, 2363 birinci ve ikinci sınıf önlisans öğrencileri ile 114 Hazırlık sınıfı 

öğrencisine anket uygulanmıştır. Birinci ve ikinci sınıflar arasında ankette yer alan sorulara verilen 

cevapların yüzdeleri arasında farklılıklar tespit edilmiş, yapılan değerlendirmeler sonunda danışmanlık 

derslerinin önlisans ve lisans birinci sınıf ve ikinci sınıf öğrencileri için farklı içerikte hazırlanması 

gerektiğine karar verilmiştir.  Danışmanlık ders içeriklerinin zenginleştirilmesi amacıyla danışmanlık 

derslerinin Üniversite Hayatına Adaptasyon, Psikolojik İzleme, Öğrenci Memnuniyetinin Takibi, Kariyer 

Yönlendirmesi, Öğrenmenin Öğretilmesi, Yatay Geçiş Takibi, Devamsızlık Takibi ile Üniversite 

Gündeminin Paylaşılması başlıklarına göre hazırlanması planlanmıştır.  

Lisans grupları üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin danışman hocalarının ofis saatlerinde randevu 

sistemiyle görüşmeler yapmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür.  

Danışmanlık derslerinin içeriklerinin zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.   

1.1. 3. ve 4. sınıflarda akademik danışmanlık derslerinin öğrencilere 5 dakikalık görüşmeler halinde birebir 

verilmesi, 

1.2. 1 ve 2. sınıfların danışmanlık içeriklerinin farklılaştırılmasının önerilmesine (4. Maddede yer alan İş ve 

işlemler Funda F. Aktan, Füsun Hepdinç ve Arda Çakır tarafından takip edilecektir.) 

Akademik dönem başlarında tüm bölümler tarafından bölüm başkanı, danışmanlar ve ilgili konularda 

yerleşke koordinatörlerinin de katılacağı bölüm toplantıları yapılmasının önerilmesine (Toplantılarda 

öğrencinin devam durumları, derslerdeki verimlilikler, çift ana dal, yandal, yatay geçiş vb. konular 

görüşülmeli, toplantılar EPKD tarafından planlanmalıdır.) 

 



- Yeni öğrencilere yapılan oryantasyon Video çekilmesi: Ne nerede?, veya sık sorulan sorular için 

video hazırlanması ve siteden erişiminin olması 

- Tek kişinin yaptığı oryantasyon çalışmasını kolaylaştırmak amacıyla oryantasyonun program 

başkanları tarafından yapılması 

Program başkanlarının eğitilmeleri, kılavuzun anlatılmasında dikkat edilecek konuların 

aktarılması, program farklılıklarına göre bilgi verilmesinin sağlanması, uygulama sorumlusunun 

oryantasyon programına katılması 

Öğrenci Koordinatörünün oryantasyon için videosunun hazırlanması 

 

• Danışmanlık saatlerinin cazip hale getirilmesi: 

- Danışmanların ders alma (alttan/üstten/normal dönem) ve kredi konularında çok iyi 

bilgilendirilmeleri, ilk günden sektör ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması, farklı alandan gelen 

danışmanların program hakkında yeterli bilgi sahibi olmaları için program başkanı ile sık 

görüşmeleri, danışmanların öğrencileri ilgilendiren akademik takvim tarihlerine vakıf 

olmalarının sağlanması  

 

 

 

 

 


