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Öğrenci Asistanlığına İlişkin İlkeler 
 

 

Amaç  
 

1. Başarılı öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını artırmaya katkı sağlamak ve sadece 

eğitilen değil eğitici pozisyonunda bulunmalarına önayak olmak. 

2. Öğrenciler arasındaki işbirliğini ve yapıcı rekabeti ortaya çıkararak 

öğrenci merkezli eğitim modelini hayata geçirmek.  

3. Öğrencilerin ilgilendikleri alt konulara yönelmelerine olanak 

sağlamak ve bu sayede uzmanlaşmanın ilk adımlarını atmak.  

4. Öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak. 

  

Yöntem ve Kurallar 
 

1. Öğrenci asistanlığına başvuru şartlarını sağlayan tüm öğrenciler başvurabilir. 

2. Dersin öğrenci asistanlığını yapabilmek için öğrenci 

seçiminde başvurular arasında nota göre sıralama 

yapılacaktır. 

3. Lisans seviyesinde en az ikinci sınıf öğrencisi veya 

yüksek lisans öğrencisi, öğrenci asistanlığına başvurabilir. 

4. Dersin öğretim elemanının belirlediği önceden bildirilmiş diğer kurallara ve özelliklere 

uyan öğrenciler başvuru yapabilir.  

5. Başvuru yapacak öğrenci ilgili web sayfasında bulunan “Öğrenci Asistanlığı Başvuru 

Dilekçesi”ni doldurması ve belirtilen mail adresine göndererek başvurusunu 

tamamlaması gerekmektedir.  

6. Öğretim elemanları, yürüttükleri derslere ilişkin asistan sayılarını, grup (şube) ve 

öğrenci sayılarına göre belirlerler. 

7. Öğrenci asistanı atamaları, başvuru belgelerinin incelenmesini takiben dersin öğretim 

elemanının önerisi ve bölüm kurulunun değerlendirmesi ile yapılır. 

8. Öğrenci Asistanının denetimi dersin öğretim elemanına aittir.  



9.  Ara sınav, Final sınavı, kısa sınav ve diğer ödev sorularının ve cevaplarının 

hazırlanması dersin öğretim elemanın sorumluluğundadır.  

 

Öğrenci Asistanın Görevleri  
 

1. Çalışma planı dersin öğretim üyesi ve araştırma 

görevlisi ile birlikte belirlenir ve bu planı aksatmaz. 

2. Ders saati dışında, tercihen 17:00-19:00 saatlerinde 

kısa sınav, vize ve ödev sorularının çözümlerinin yapar. 

3. Ders içi proje gruplarının çalışmalarına destek verir. 

4. Öğrenci asistanları dersin öğretim elemanı tarafından yapılan ara sınav, final sınavı,  

proje ve sunum gibi performans ölçümlerini değerlendiremezler.  

  

İlan ve Başvuru 
 

1. Öğrenci asistanı talebi olan dersler her yılın en geç Ekim ve Şubat aylarında ilan edilir 

2. Öğrenci asistanlığı başvuruları her dönem kayıt yenileme haftası ilk iki günü yapılır. 

3. Öğretim elemanlarının ilan ettikleri halde öğrenci asistanı ataması talep etmeme 

hakları saklıdır. 

  

Değerlendirme 
 

1. Öğrenci asistanları her dönem sonunda dersin öğretim elemanı tarafından yazılı 

olarak değerlendirilir. 

2. Öğrenci asistanlığı görevlerinde başarılı olan 

öğrencilere, bölüm tarafından Türkçe ve İngilizce 

olarak “Öğrenci Asistanlığı Başarı Sertifikası” verilir. 

3. Öğrenci asistanlığı görevini yerine getiremediğine 

karar verilen öğrencinin asistanlığı iptal edilir. 


