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Sevgili Yü ksekö ğ retim Oğ rencileri,
Yü ksekö ğ retim Kalite Kurulu (YOKAK), Tü rk yü ksekö ğ retiminde kalite gü vencesi sistemini yapılandırmak ve gü çlendirmek
amacıyla kurulmuş, yü ksekö ğ retim kurumlarının kurumsal dış değ erlendirme sü reçlerinin gerçekleştirilmesi, ulusal program
akreditasyonu kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması ile kalite gü vencesi
kü ltü rü nü n yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesi faaliyetlerini yü rü ten idari mali ö zerkliğ e ve kamu tü zel kişiliğ ini haiz bir ü st
Kurul’dur.
Kurul 13 ü yeden oluşmakta olup, ü yelerden biri yü ksekö ğ retim ö ğ rencisidir. Mevcut ö ğ renci ü yenin gö rev sü resinin dolmuş
olması nedeniyle Yü ksekö ğ retim Kalite Gü vencesi ve Yü ksekö ğ retim Kalite Kurulu Yö netmeliğ i’nin 5. maddesi uyarınca yeni bir
ö ğ renci ü ye Kurul’a dahil edilecektir. Uye başvurusu için gerekli belgeler zip dosyası halinde 20 Ocak 2021 Çarşamba gü nü
saat 17:00’a kadar basvuru@yokak.gov.tr (mailto:basvuru@yokak.gov.tr) e-posta adresine iletilebilir. Başvuru
sonucu https://yokak.gov.tr/ (https://yokak.gov.tr/) adresinden ilan edilecektir.

Başvuru Şartları

Aşağ ıda yer alan şartları sağ layan ve Tü rkiye’de faaliyet gö steren yü ksekö ğ retim kurumlarında ö ğ renim gö ren
tü m ö ğ renciler Yü ksekö ğ retim Kalite Kurulu ö ğ renci ü yeliğ ine başvuru yapabilir.
1.

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
2.
Genel akademik not ortalamasının 2.00 ve üzerinde olmak
3.
Adli sicil kaydı bulunmamak
4.
Disiplin cezası almamış olmak
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5.
6.

Başvuru yaptığı dönemde kayıt dondurmamış olmak
Terör örgütlerine aidiyet veya iltisak ya da bunlarla irtibatı bulunmamak

Başvuru Için Istenen Belgeler
1.

Başvuru formu (Başvuru formu için tıklayınız. (https://api.yokak.gov.tr/Storage/AnnouncementFiles/05-012021/175/Basvuru%20Formu.docx). Form doldurulduktan sonra PDF formatı haline getirilmelidir.)
2.
Kimlik belgesi
3.
Öğrenci belgesi
4.
Adli sicil kaydı
5.
Güncel transkript
6.
Kalite güvencesi çalışmalarına ilişkin bilgi ve deneyimi kanıtlarıyla içeren niyet mektubu (PDF formatında
iletilmelidir.)
7.
Ulusal ve uluslararası sosyal ve kültürel etkinliklere ilişkin bilgi ve deneyimi gösteren belgeler
8.
Yabancı dil seviyesini gösterir belge
(Not. Belgeler yukarıda belirtilen sıra no ve belge ismi ile adlandırılarak iletilmelidir.)
Yü ksekö ğ retim Kalite Kuruluna Oğ renci Uye Belirlenmesine Ilişkin Ilke
(h ps://yokak.gov.tr/Common/Docs/Site_Mevzuat/Ogrenci%20Temsilcisi%20Secimi.pdf).
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