
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNA ÖĞRENCİ ÜYE BELİRLENMESİNE 

İLİŞKİN İLKE VE ESASLAR 

 

Amaç ve kapsam  

MADDE 1 - (1) Bu ilke ve esasların amacı, Yükseköğretim Kalite Kurulu’na öğrenci üye 

belirlenmesine ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.  

Dayanak  

MADDE 2 - (1) Bu ilke ve esaslar, Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite 

Kurulu Yönetmeliğinin 5. maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 

Duyuru 

MADDE 3 - (1) Öğrenci üye belirlenmesine ilişkin duyuru Yükseköğretim Kalite Kurulu resmi 

internet sayfasından yapılır. Aynı zamanda tüm yükseköğretim kurumlarına öğrencilerine bilgi 

vermek üzere öğrenci üye belirlenmesine ilişkin duyuru resmi yazı ile iletilir. 

Başvuru  

MADDE 4 - (1) Aşağıda yer alan şartları sağlayan ve Türkiye’de faaliyet gösteren 

yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören tüm öğrenciler Yükseköğretim Kalite Kurulu 

öğrenci üyeliğine başvuru yapabilir. 

a) 4 yıllık programlardaki lisans öğrencileri için ikinci veya üçüncü sınıf öğrencisi olmak, 

5 yıllık programlardaki lisans öğrencileri için ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıf 

öğrencisi olmak, 6 yıllık programlardaki öğrenciler için ikinci, üçüncü, dördüncü veya 

beşinci sınıf öğrencisi olmak, lisansüstü öğrenciler için ders döneminde olmak 

b) Genel akademik not ortalamasının 2.00 ve üzerinde olmak 

c) Adli sicil kaydı bulunmamak 

ç) Disiplin cezası almamış olmak 

d) Başvuru yaptığı dönemde kayıt dondurmamış olmak 

e) Terör örgütlerine aidiyet veya iltisak ya da bunlarla irtibatı bulunmamak 

(2) Öğrenci üye için gerçekleştirilecek başvurularda aşağıdaki belgeler istenir: 

a) Başvuru formu 

b) Kimlik belgesi 

c) Öğrenci belgesi 

ç) Adli sicil kaydı 

d) Güncel transkript 

e) Kalite güvencesi çalışmalarına ilişkin bilgi ve deneyimini kanıtlarıyla içeren niyet 

mektubu 

f) Ulusal ve uluslararası sosyal ve kültürel etkinliklere ilişkin bilgi ve deneyimi gösteren 

belgeler 

g) Yabancı dil seviyesini gösterir belge 

 

 



Öğrenci üyenin belirlenmesi  

MADDE 5 - (1) Başvuru şartlarını sağlamayan ve istenilen başvuru belgeleri eksik bulunan 

başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

(2) Başvurulara ilişkin ön değerlendirme aşağıda yer alan kriterler kapsamında Yükseköğretim 

Kalite Kurulu Öğrenci Komisyonu tarafından gerçekleştirilir: 

a) Yükseköğretimde kalite güvencesi süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olmalı ve kalite 

güvencesi çalışmaları yürütmüş olmalı 

b) Yükseköğretim Kalite Kurulu ve/veya akreditasyon kuruluşlarının yönetim ve/veya 

değerlendirme süreçlerinde görev almış olmalı 

(3) Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Komisyonu tarafından üç öğrenci adayı belirlenir ve 

Yükseköğretim Kalite Kurulu’na sunulur. 

(4) Yükseköğretim Kalite Kurulu, Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Komisyonu 

tarafından kendisine sunulan üç öğrenci adayı içinden birini öğrenci üye olarak belirler. 

Görev süresi  

MADDE 6 - (1) Yükseköğretim Kalite Kurulu öğrenci üyesinin görev süresi bir (1) yıldır. Bu 

süre, Yükseköğretim Kalite Kurulunun öğrenci üyesini belirlediği tarih itibarıyla başlar.  

(2) Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen öğrenci üyenin görev süresi sona 

erdikten sonra Kurul kararı ile en fazla bir (1) yıl daha uzatılabilir.  

(3) Öğrenci üyenin öğrenciliğinin sona ermesi durumunda Kurul üyeliği de sona erer. 

Yürürlük  

MADDE 7 - (1) Bu ilke ve esaslar, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından kabul edildiği 

tarihte yürürlüğe girer.  

Yürütme  

MADDE 8 - (1) Bu ilke ve esaslar, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı tarafından yürütülür. 


