
Öğrenci Danışmanlığı ve Oryantasyonu Çalışma Grubunun Çalışmaları 

Öğrenci Danışmanlığı ve Oryantasyon Grubu, eğitim-öğretim yılı başında üniversiteye yeni başlayan 

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

danışmanlık derslerinin veriminin artırılması için çalışmalar yürütmektedir. 

Çalışma Grubu üniversitemize yeni başlayan öğrencilere her akademik yıl başında düzenli olarak yapılan 

bilgilendirme toplantılarının amacına ulaşıp ulaşmadığını tespit etmekte, öğrencilerin üniversite hayatına 

başlamalarında ilk adım olarak gördüğümüz ve büyük önem verdiğimiz bu toplantıların içeriklerini, 

zamanlamalarını vb. değerlendirerek sürekli olarak iyileştirmektedir. 

A. Danışmanlık Sistemi İyileştirme Çalışmaları: 

Öğrenci Danışmanlığı ve Oryantasyon Grubu, bu hedef doğrultusunda, 2019 -2020 akademik yılında, 333’ü 

lisans ve 1.350’si ön lisans birinci sınıf öğrencisi olmak üzere 1.683 öğrenciye değerlendirme anketi yapmış 

ve sonuçları uygulamalara yansıtmak üzere çalışmıştır. 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. 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 kararlaştırılmış ve uygulanmıştır.  

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. Öğrencilerin tanıtım toplantılara katılımlarının artırılması,  kurumsal internet sitesinde sıkça 

sorulan sorular bölümü oluşturulması, bilgilendirme videoları hazırlanması, bilgilendirmelerin danışmanlık 

derslerinde de devam etmesi uygulamaları Öğrenci Danışmanlığı ve Oryantasyon Grubunun çalışmalarının 

sonuçlarıdır. 

Öğrenci Danışmanlığı ve Oryantasyon Grubu, halen tüm birinci ve ikinci sınıflarda haftada bir saat olarak 

gerçekleştirilen danışmanlık derslerinin verimli geçmesini sağlamak üzere de çalışmalar 

yürütmüştür.  Derslerin verimini ölçmek üzere, 2019 -2020 akademik yılında, 433 lisans, 2.363 ön lisans ve 

114 hazırlık sınıfı öğrencisine anket uygulanmış, sonuçlar değerlendirilerek içeriklere yansıtılmıştır. 

 

 



B. Öğrenci Oryantasyonu Geliştirme Çalışmaları:  

27.02.2020 ve 05.03.2020 tarihlerinde toplanan çalışma grubu, 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 ön lisans 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 daha fazladır. Öğrencilerin tanıtım toplantılara katılımlarının artırılması ve yeni 

gelen öğrencilerin uyum süreçlerinin 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.   

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

yerleşke koordinatörlerinin de katılacağı bölüm toplantıları yapılmasının önerilmiş,  toplantılarda 

öğrencilerin devam durumları, derslerdeki verimlilikleri, çift anadal, yandal, yatay geçiş vb. konuların 

görüşülmesine karar verilmiştir. Yeni öğrenciler için video çekimleri gerçekleştirilerek sık sorulan 

sorular bölümlerinin hazırlanması, ve siteden erişiminin olması, oryantasyon çalışmalarında yüksekokul 

ve fakülte idarecilerinin, uygulama sorumlusunun, öğrenci koordinatörünün, program başkanlarının yer 

almaları, bilgilerin program farklılıklarına göre verilmesi, gerçekleştirilmiştir.     


