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EPDAD ÖĞRENCİ KOMİSYONU YÖNERGESİ 

 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

Madde 1:  
1. Bu yönerge Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 

(EPDAD) Öğrenci Komisyonunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin 

usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.  

2. Öğrenci komisyonu akreditasyon bilinci ve kalite kültürünün yükseköğretim 

öğrencileri arasında oluşumu ve yayılmasına çalışmak, öğrencilerin kalite ve 

akreditasyon uygulama ve geliştirme süreçlerinde etkin olarak yer almalarına katkıda 

bulunmak amacıyla kurulmuştur. 

Madde 2:  
1. Bu yönerge Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 

(EPDAD) Çalışma Yönetmeliğinin 5.3 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Öğrenci Komisyonunun Oluşumu ve Çalışma Esasları  

Madde 3:  
1. Öğrenci Komisyonu en az 9 üyeden aşağıdaki şekilde oluşur. 

2. Türkiye’de ve KKTC’de faaliyet gösteren vakıf veya devlet yükseköğretim 

eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinin lisans ve lisansüstü programlarının EPDAD 

tarafından düzenlenen öğrenci değerlendirici eğitimini tamamlamış ve en az bir 

akreditasyon ziyaretinde görev almış öğrenciler arasından EPDAD Yönetim Kurulu 

tarafından seçilir. Öğrenciler arasında üniversite, program çeşitliliği ve cinsiyet 

eşitliliği gözetilir. 

3. Komisyonun başkanı EPDAD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Komisyon üyeleri 

kendi içlerinden başkan yardımcısı ve bir raportör seçer. 

4. Gerekli görüldüğü takdirde komisyonun üye sayısı EPDAD Yönetim Kurulu 

tarafından arttırılabilir. 

5. Komisyon üyeleri ulusal ve uluslararası düzeyde farklı kalite güvencesi kuruluşlarına 

üye olabilir ve bunların faaliyetlerine komisyonun faaliyetlerini aksatmadığı sürece 

katılabilirler. 

6. Öğrenci komisyonun işleyişinden komisyon başkanı sorumludur. Komisyon başkan 

yardımcısı başkanın bulunmadığı durumlarda Komisyonun işleyişini başkan adına 

yürütür. 
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7. Komisyon yılda en az iki kez toplantı yapar. Komisyon toplantı çağırısı üyelere en az 

bir hafta önce gündem ile yazılı/elektronik posta ile bildirilir.  

8. Mazeret bildirmeksizin üst üste üç kez toplantıya katılmayanların üyeliği 

kendiliğinden sona erer.  

9. Komisyon üyeleri EPDAD’ın diğer komisyon toplantılarına ilgili komisyon 

başkanlarının uygun görmeleri halinde gözlemci statüsünde katılabilirler.  

10. Komisyonun düzenleyeceği toplantı ve etkinliklere her türlü destek EPDAD Ofisi 

tarafından sağlanır. 

11. Öğrenci Komisyonu toplantıları salt çoğunlukla yapılır ve oy hakkı olmaksızın 

EPDAD yönetim kurulu üyelerinin katılımına açıktır.  

12. Bu yönergede yer almayan tüm diğer hususlarda diğer EPDAD mevzuatı geçerlidir. 

Görev Süreleri 

Madde 4: 
2. Komisyon üyelerinin görev süreleri üyelerin görevlendirme yazılarının kurumlarına 

ulaşmasından itibaren başlar ve üç yıl boyunca devam eder. Görev süresini 

tamamlamadan mezun olan öğrencinin görevi otomatik olarak düşer ve yerine 

komisyonun önerisi ve EPDAD Yönetim Kurulunun onayıyla yukarıda belirtilen 

şartları taşıyan başka bir öğrenci seçilir. 

3. Komisyon gönüllülük esasına göre çalışır. Göreve gelen öğrenciler istedikleri takdirde 

Komisyon başkanına gerekçeli istifa dilekçesini sunarak komisyon üyeliğinden 

ayrılabilirler. Üyelikten ayrılan öğrencinin yerine komisyonun önerisi ve EPDAD 

Yönetim Kurulunun onayıyla yukarıda belirtilen şartları taşıyan başka bir öğrenci 

seçilir. Ancak komisyon başkanının istifa etmesi durumunda iki yıl süre ile yerine 

seçim yapılmaz bu süre içerisinde başkan yardımcısı komisyon faaliyetlerini yürütür.  

Öğrenci Komisyonu Görevleri 

Madde 5:  
1. Öğrenci komisyonunun görev ve sorumlulukları şu şekildedir: 

2. Komisyon EPDAD’ın Öğrenci Değerlendirici havuzunun genişlemesine yönelik 

çalışmalar yapar. Bu bağlamda EPDAD’ın lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik 

olarak düzenlediği akreditasyon eğitimi etkinliklerinde EPDAD Eğitim ve Danışma 

komisyonuyla eşgüdüm içerisinde çalışır. 

3. Komisyon üyeleri EPDAD’ın çevrimiçi veya fiziki ortamlarda düzenleyeceği 

etkinlerde gönüllü olarak görev alabilir. 
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4. Komisyon çevrimiçi veya fiziki ortamlarda ulusal ve uluslararası düzeyde lisans veya 

lisansüstü eğitim fakültesi öğrencilerinin katılabileceği etkinlikler düzenleyebilir.  

5. Komisyon Türkiye’de ve KKTC’de faaliyet gösteren devlet veya vakıf yükseköğretim 

kurumlarının eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinin öğrencileri arasında akreditasyon 

bilinci ve kalite kültürünün oluşmasına yönelik faaliyetler düzenler. 

6. Komisyon her yılın Ocak ayında Öğrenci Komisyonu’nun faaliyetlerini özetleyen ve 

değerlendiren bir raporu EPDAD Yönetim kuruluna sunar. 

7. Komisyonun fiziki veya çevrim içi ortamda yapacağı etkinliklerde komisyona gerekli 

destek EPDAD ofisi tarafından sağlanır. 

Yürürlük 

Madde 6: 1. Bu usul ve esaslar Eğitim Fakülteleri Akreditasyon Derneği tarafından kabul 

edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 7: 1. Bu usul ve esasları EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı yürütür. 
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