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TOPLANTI	PROGRAMI	
20	EKİM	2016	

08:30-09:30	 KAYIT	 GİRİŞ	KAT	FUAYE	ALANI	

09:00-09:30	
İLK	DEFA	KATILANLAR	İÇİN	ORYANTASYON	SUNUMU	

KONFERANS	SALONU	Dr.Bülent	İnal	-	Çankaya	Üniversitesi	
Dr.	Taner	Yapar	-	TOBB	ETÜ	

09:30-09:45	 AÇILIŞ	 KONFERANS	SALONU	

09:45-10:45	

AÇILIŞ	KONUŞMALARI		

KONFERANS	SALONU	Engin	Ayvaz	-	Yaşar	Üniversitesi	
Prof.Dr.	Hüsnü	Enginarlar	-	ODTÜ	
Prof.Dr.	M.	Cemali	Dinçer	-	Rektör	

10:45-11:00	 KAHVE	ARASI	 GİRİŞ	KAT	FUAYE	ALANI	

11:00-12:30	

DEDAK/FOAI/TPLUS/FOCI	SUNUMLARI	

KONFERANS	SALONU	
FOCI	-	Burçin	Yıldız	Sakarya	-	Katip	Çelebi	Üniversitesi	
DEDAK-	Yrd.Doç.Dr.	Evrim	Üstünlüoğlu	-	İzmir	Ekonomi	Üniversitesi	
FOAI	-	İlkay	Gökçe	Erdoğan	-	Ege	Üniversitesi	
TPLUS	-	Nergis	Akbay	-	Özyeğin	Üniversitesi	

12:30-14:00	 ÖĞLE	YEMEĞİ	 ÜNİVERSİTE	
YEMEKHANESİ	

14:00-15:30	 ÇALIŞMA	GRUBU	TOPLANTILARI	 DERSLİKLER	
15:30-15:45	 KAHVE	ARASI	 GİRİŞ	KAT	FUAYE	ALANI	
15:45-17:00	 ÇALIŞMA	GRUBU	TOPLANTILARI	 DERSLİKLER	
18:30-22:00	 AKŞAM	YEMEĞİ	 ADABEYİ	RESTAURANT	

21	EKİM	2016	
09:15-09:30	 AÇILIŞ	 KONFERANS	SALONU	

09:30-10:30	 AÇILIŞ	KONUŞMASI	 KONFERANS	SALONU	
Prof.Dr.	Hasan	Mandal	-	Yükseköğretim	Kurulu	Başkan	Vekili	

10:30-11:00	 KAHVE	ARASI	 GİRİŞ	KAT	FUAYE	ALANI	

11:00-12:30	

ÇALIŞMA	GRUPLARI	SONUÇ	SUNUMLARI	

KONFERANS	SALONU	

Yrd.Doç.Dr.	Sinem	Bezircilioğlu	-	İYTE	
Dr.	Çiğdem	Tirkeş	-	Kadir	Has	Üniversitesi	
Dr.	John	McKeown	-	MEF	Üniversitesi	
Mehmet	Atasagun	-	Bahçeşehir	Üniversitesi	
Prof.Dr.	Sevinç	Sakarya	Maden	-	Trakya	Üniversitesi	
Şule	Kılcı	-	Kocaeli	Üniversitesi	

12:30-14:00	 ÖĞLE	YEMEĞİ	 ÜNİVERSİTE	
YEMEKHANESİ	

13:45	 FOTOĞRAF	ÇEKİMİ	 YILDIZ	ALANI	

14:00-15:30	

PANEL	-	YDY	YÖNETİCİLERİ	TOPLANTISININ	GELECEĞİ	

KONFERANS	SALONU	

Prof.Dr.	Hüsnü	Enginarlar	-	ODTÜ	(Oturum	Başkanı)	
Yrd.Doç.Dr.	Ahmet	Kayıntu	-	Bingöl	Üniversitesi	
Didem	Mutçalıoğlu	-	Bilgi	Üniversitesi	
Prof.Dr.	Levent	Kandiller	-	Yaşar	Üniversitesi	
Prof.Dr.	Nalan	Büyükkantarcıoğlu	-	Hacettepe	Üniversitesi		

15:30-15:45	 KAHVE	ARASI	 GİRİŞ	KAT	FUAYE	ALANI	

15:45-16:15	 11.	YDY	YÖNETİCİLERİ	TOPLANTISI	EVSAHİBİ	ADAY	SUNUMLARI	VE	
SEÇİM	 KONFERANS	SALONU	

16:15-16:45	 KAPANIŞ	 KONFERANS	SALONU	
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KATILIMCI	LİSTESİ	
1	 Abdullah	Ertaş	 ATILIM	ÜNİVERSİTESİ	 61	 Ladan	Amır	Safaeı	 ATILIM	ÜNİVERSİTESİ	
2	 Ahmet	Kayıntu	 BİNGÖL	ÜNİVERSİTESİ	 62	 Leyla	Harputlu	 DOKUZ	EYLÜL	ÜNİVERSİTESİ	
3	 Ahmet	Okkan	 İSTANBUL	MEDENİYET	ÜNİVERSİTESİ	 63	 M.	Serkan	Öztürk	 NECMETTİN	ERBAKAN	ÜNİVERSİTESİ	
4	 Ahmet	Uğur	Nalcıoğlu	 ATATÜRK	ÜNİVERSİTESİ	 64	 Mehmet	Atasagun	 BAHÇEŞEHİR	ÜNİVERSİTESİ	
5	 Asiye	Baştürk	Beydilli	 İSTANBUL	MEDENİYET	ÜNİVERSİTESİ	 65	 Mehmet	Güngör	 ESKİŞEHİR	OSMANGAZİ	ÜNİVERSİTESİ	
6	 Asım	Aydın	 KARABÜK	ÜNİVERSİTESİ	 66	 Mehtap	Güven	Çoban	 İSTANBUL	29	MAYIS	ÜNİVERSİTESİ	
7	 Aslı	Derin	 İSTANBUL	BİLGİ	ÜNİVERSİTESİ	 67	 Meral	Melek	Ünver	 ANADOLU	ÜNİVERSİTESİ	
8	 Aylin	Atacan	 YAŞAR	ÜNİVERSİTESİ	 68	 Merve	Selçuk	 İSTANBUL	KEMERBURGAZ	ÜNİVERSİTESİ	
9	 Ayşe	Güneş	 ÇANKAYA	ÜNVERSİTESİ	 69	 Metin	Timuçin	 SAKARYA	ÜNİVERSİTESİ	

10	 Aysun	Yavuz	 ÇANAKKALE	ONSEKİZ	MART	ÜNİVERSİTESİ	 70	 Mine	Takas	 TRAKYA	ÜNİVERSİTESİ	
11	 Ayten	Demir	Yiğit						 KOCAELİ	ÜNİVERSİTESİ	 71	 Müge	Akgedik	Can	 YILDIRIM	BEYAZIT	ÜNİVERSİTESİ	
12	 Azer	Bey	 İSTANBUL	MEDİPOL	ÜNİVERSİTESİ	 72	 Mümin	Şen	 YILDIRIM	BEYAZIT	ÜNİVERSİTESİ	
13	 Bahar	İşigüzel	 NEVŞEHİR	HACI	BEKTAŞ	VELİ	ÜNİVERSİTESİ	 73	 Munise	Amca	 CUMHURİYET	ÜNİVERSİTESİ	
14	 Belgin	Aydın	 ANADOLU	ÜNİVERSİTESİ	 74	 Murat	Culduz	 İSTANBUL	MEDİPOL	ÜNİVERSİTESİ	
15	 Bülent	İnal		 ÇANKAYA	ÜNİVERSİTESİ	 75	 Musa	Özdemir	 İNÖNÜ	ÜNİVERSİTESİ	
16	 Bülent	Karaşinik	 TRAKYA	ÜNİVERSİTESİ	 76	 Mustafa	Bulut	 BAŞKENT	ÜNİVERSİTESİ	
17	 Burçin	Yıldız	 İZMİR	KATİP	ÇELEBİ	ÜNİVERSİTESİ	 77	 Mustafa	Çakır	 	K.SÜTÇÜ	İMAM	ÜNİVERSİTESİ	
18	 Burcu	Tügen	 YAŞAR	ÜNİVERSİTESİ	 78	 Mustafa	İpekçioglu	 DOĞU	AKDENİZ	ÜNİVERSİTESİ	
19	 Ceyhun	Yükselir	 OSMANİYE	KORKUT	ATA	ÜNİVERSİTESİ	 79	 Mustafa	Kol	 KAFKAS	ÜNİVERSİTESİ	
20	 Çiğdem	Tirkeş	 KADİR	HAS	ÜNİVERSİTESİ	 80	 Muzaffer	Barın	 ATATÜRK	ÜNİVERSİTESİ	
21	 Didem	Mutçalıoğlu	 İSTANBUL	BİLGİ	ÜNİVERSİTESİ	 81	 Nalan	Kızıltan	 ONDOKUZ	MAYIS	ÜNİVERSİTESİ	
22	 Eda	Üstünel	 MUĞLA	SITKI	KOÇMAN	ÜNİVERSİTESİ	 82	 Nergis	Uyan	Akbay	 ÖZYEĞİN	ÜNİVERSİTESİ	
23	 Elif	Kır	 İSTANBUL	MEDENİYET	ÜNİVERSİTESİ	 83	 Neşet	Durceylan	 ESKİŞEHİR	OSMANGAZİ	ÜNİVERSİTESİ	
24	 Emsal	Ateş	Özdemir	 İSTANBUL	ŞEHİR	ÜNİVERSİTESİ	 84	 Nevfel	Baytar	 ANKARA	SOSYAL	BİLİMLER	ÜNİVERSİTESİ	
25	 Erkan	Kolat	 BİRUNİ	ÜNİVERSİTESİ	 85	 Nihal	Toprakçı	 İZMİR	KATİP	ÇELEBİ	ÜNİVERSİTESİ	
26	 Ersoy	M.	Uçar	 İSTANBUL	TİCARET	ÜNİVERSİTESİ	 86	 Nilüfer	Epçeli	 TRAKYA	ÜNİVERSİTESİ	
27	 Esra	Kaya	 İSTANBUL	ÜNİVERSİTESİ	 87	 Nurten	Çelikkol	Berk	 ESKİŞEHİR	OSMANGAZİ	
28	 Esra	Şirin	Arkoç	 TRAKYA	ÜNİVERSİTESİ	 88	 Oğuzhan	Kalkan	 AFYON	KOCATEPE	ÜNİVERSİTESİ	
29	 Evrim	Üstünlüoğlu	 İZMİR	EKONOMİ	ÜNİVERSİTESİ	 89	 Özgür	Şahan	 BURSA	TEKNİK	ÜNİVERSİTESİ	
30	 Faruk	Yücel	 EGE	ÜNİVERSİTESİ	 90	 Özlem	Canaran	 TÜRK	HAVA	KURUMU	ÜNİVERSİTESİ	
31	 Fatih	Ercan	 OSMANİYE	KORKUT	ATA	ÜNİVERSİTESİ	 91	 Öznur	Gülden	 İSTANBUL	ÜNİVERSİTESİ	
32	 Fatih	Öztürk	 İNÖNÜ	ÜNİVERSİTESİ	 92	 Pınar	Gündüz	 SABANCI	ÜNİVERSİTESİ	
33	 Feride	Güven	 ATILIM	ÜNİVERSİTESİ	 93	 Ramadan	Eyyam	 DOĞU	AKDENİZ	ÜNİVERSİTESİ	
34	 Feyyaz	Demirer	 HARRAN	ÜNİVERSİTESİ	 94	 S.	Nalan	Büyükkantarcıoğlu	 HACETTEPE	ÜNİVERSİTESİ	
35	 Funda	Nediceyuva	 İNÖNÜ	ÜNİVERSİTESİ	 95	 Şahbender	Çoraklı	 NAMIK	KEMAL	ÜNİVERSİTESİ	
36	 Gülşen	Can	 BAHÇEŞEHİR	ÜNİVERSİTESİ	 96	 Şahin	Koç	 NEVŞEHİR	HACI	BEKTAŞ	VELİ	ÜNİVERSİTESİ	
37	 Güzide	Önder	 HACETTEPE	ÜNİVERSİTESİ	 97	 Seda	Güven	 ESKİŞEHİR	OSMANGAZİ	ÜNİVERSİTESİ	
38	 H.	İbrahim	Karabulut	 DUMLUPINAR	ÜNİVERSİTESİ	 98	 Sedat	Beceren	 ÇANAKKALE	ONSEKİZ	MART	ÜNİVERSİTESİ	
39	 Hakan	Demirgil	 SÜLEYMAN	DEMİREL	ÜNİVERSİTESİ	 99	 Selma	Durak	Üğüten	 NECMETTİN	ERBAKAN	ÜNİVERSİTESİ	
40	 Hasan	Atsız	 DİCLE	ÜNİVERSİTESİ	 100	 Semih	Ünsal	 AKDENİZ	ÜNİVERSİTESİ	
41	 Hasan	Işık	 DUMLUPINAR	ÜNİVERSİTESİ	 101	 Semra	Gönel	 İSTANBUL	TEKNİK	ÜNİVERSİTESİ	
42	 Hikmet	Karataş	 OKAN	ÜNİVERSİTESİ	 102	 Serhat	Uzun	 BAHÇEŞEHİR	ÜNİVERSİTESİ	
43	 Hüseyin	Koç	 HARRAN	ÜNİVERSİTESİ	 103	 Sevim	Güngör	 ATILIM	ÜNİVERSİTESİ	
44	 Hüseyin	Kurt	 NAMIK	KEMAL	ÜNİVERSİTESİ	 104	 Sevinç	Sakarya	Maden	 TRAKYA	ÜNİVERSİTESİ	
45	 Hüsnü	Enginarlar	 ORTA	DOĞU	TEKNİK	ÜNİVERSİTESİ	 105	 Sinem	Aydoğan	Karaman	 FSM	VAKIF	ÜNİVERSİTESİ	
46	 İ.	Efe	Efeoğlu	 ADANA	BİLİM	VE	TEKNOLOJİ	ÜNİVERSİTESİ	 106	 Sinem	Bezircilioglu	 İZMİR	YÜKSEK	TEKNOLOJİ	ENSTİTÜSÜ	
47	 Ian	Collins	 YAŞAR	ÜNİVERSİTESİ	 107	 Şule	Ar	 EGE	ÜNİVERSİTESİ	
48	 İlkay	Gökçe	 EGE	ÜNİVERSİTESİ	 108	 Şule	Kılcı	 KOCAELİ	ÜNİVERSİTESİ	
49	 İlke	Büyükduman	 İSTANBUL	ŞEHİR	ÜNİVERSİTESİ	 109	 Tahir	Yaşar	 SİİRT	ÜNİVERSİTESİ	
50	 İlknur	Bayram	 TÜRK	HAVA	KURUMU	ÜNİVERSİTESİ	 110	 Talha	Ağyar	Altunay	 YILDIZ	TEKNİK	ÜNİVERSİTESİ	
51	 İpek	Meneviş	 DOĞU	AKDENİZ	ÜNİVERSİTESİ	 111	 Taner	Yapar	 TOBB	ÜNİVERSİTESİ	
52	 İrem	Çomoğlu	 DOKUZ	EYLÜL	ÜNİVERSİTESİ	 112	 Tuğba	Koç	 NEVŞEHİR	HACI	BEKTAŞ	VELİ	ÜNİVERSİTESİ	
53	 Iryna	Semeniuk	 PİRİ	REİS	ÜNİVERSİTESİ	 113	 Turan	Özgür	Güngör	 KAFKAS	ÜNİVERSİTESİ	
54	 Işıl	Atlı		 ONDOKUZ	MAYIS	ÜNİVERSİTESİ	 114	 Ufuk	Akdemir	 ÇANKAYA	ÜNİVERSİTESİ	
55	 İsmail	Sezgin	 KARABÜK	ÜNİVERSİTESİ	 115	 Uğur	Turan	 KARABÜK	ÜNİVERSİTESİ	
56	 John	Mckeown	 MEF	ÜNİVERSİTESİ	 116	 Uğur	Türkkaynağı	 PAMUKKALE	ÜNİVERSİTESİ	
57	 Kadir	Berk		 BİLECİK	ŞEYH	EDEBALİ	ÜNİVERSİTESİ	 117	 Ümit	Söylemez	 ÜSKÜDAR	ÜNİVERSİTESİ	
58	 Kahraman	Kılavuz	 SÜLEYMAN	DEMİREL	ÜNİVERSİTESİ	 118	 Wayne	Trotman	 İZMİR	KATİP	ÇELEBİ	ÜNİVERSİTESİ	
59	 Kenan	Bodur	 İSTANBUL	MEDİPOL	ÜNİVERSİTESİ	 119	 Yasemin	Kütük	 ONDOKUZ	MAYIS	ÜNİVERSİTESİ	
60	 Kerim	Açık	 İSTANBUL	29	MAYIS	ÜNİVERSİTESİ	 120	 Yunus	Emre	Akbana	 	K.SÜTÇÜ	İMAM	ÜNİVERSİTESİ	
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GENEL	RAPOR	

	

1.	Giriş	

10.	 Yabancı	Diller	 Yüksekokulu	 Yöneticileri	 Toplantısı,	 Yaşar	Üniversitesi’nin	 ev	 sahipliğinde	 20-21	

Ekim	2016	tarihlerinde	Selçuk	Yaşar	Kampüsü	Konferans	Salonu’nda	gerçekleştirilmiştir.	Toplantıda	

44’u	devlet,	25’i	vakıf	olmak	üzere	Türkiye	ve	Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyeti’nden	69	yükseköğretim	

kurumu	 temsil	 edilmiştir.	Devlet	 üniversitelerinden	79,	 vakıf	 üniversitelerinden	41	 yönetici	 olmak	

üzere	toplam	katılımcı	sayısı	120	olarak	gerçekleşmiştir.	Bunun	yanı	sıra	yurtiçi	ve	yurtdışından	bazı	

yayıncı,	STK	ve	yükseköğretim	kurumlarını	temsilen	gözlemci	sıfatı	ile	katılımcılar	olmuştur.	

	

2.	Açılış	konuşmaları	

Saygı	duruşu	ve	İstiklal	Marşı’nı	müteakiben	açılış	konuşmalarına	geçilmiştir.	Yaşar	Üniversitesi	YDY	

Müdürü	Engin	Ayvaz	açılış	konuşmasında	program	akışı	hakkında	genel	bir	bilgilendirme	yaptıktan	

sonra	kayıt	formlarından	derlenen	bilgiler	ışığında	katılımcı	profili	ve	tercihleri	ile	ilgili	genel	bilgiler	

vermiştir.	 Ayvaz,	 konuşmasının	 ikinci	 kısmında	 YDY’lerin	 güncel	 sorunlarına	 işaret	 ettikten	 sonra	

elde	 edilen	 başarılara	 da	 vurgu	 yapmıştır.	 Bunun	 ardından	 sahneye	 konuşmasını	 yapmak	 üzere	

Prof.Dr.	 Hüsnü	 Enginarlar	 gelmiş;	 konuşmasında	 YDY	 yöneticileri	 platformunun	 elde	 ettiği	

kazanımlara	dikkat	çekmiştir.	Özellikle	yönetmelik	ve	yönerge	çalışmalarına	YDY	yöneticileri	olarak	

etkin	katılım	sağlandığını	ifade	eden	Enginarlar,	bu	alandaki	çalışmaların	da	yadsınamayacağını	ifade	

etmiştir.	 Yaşar	Üniversitesi	Rektörü	Prof.Dr.	M.	Cemali	Dinçer	yaptığı	 konuşmada	YDY	Yöneticileri	

Toplantısı’nın	 önemli	 bir	misyonu	 getirdiğini	 söyleyerek,	 bu	 toplantıların	 onuncusuna	 ev	 sahipliği	

yapmaktan	 duydukları	 memnuniyeti	 ifade	 etmiştir.	 Bu	 iradenin	 önemli	 olduğuna	 işaret	 ederek,	

benzer	 oluşumlarda	 şahsen	 rol	 aldığını	 da	 ifade	 etmiştir.	 Türkiye’deki	 dil	 eğitiminde	 yaşanan	

sorunların	çok	katmanlı	ve	çok	yönlü	bir	olduğunu	ifade	eden	Dinçer,	sorunun	çözümünü	tek	başına	

İngilizce	hazırlık	sınıflarında	aramanın	yetersiz	olacağını	belirtmiştir.	Toplantının	ikinci	gününe	iştirak	

eden	Yükseköğretim	Başkan	Vekili	Prof.Dr.	Hasan	Mandal	konuşmasında	YÖK’ün	yoğun	gündemine	

rağmen	 10.	 YDY	 Yöneticileri	 Toplantısı’na	 şahsen	 katılmayı	 istediğini	 söylemiştir.	 Konuşmasında	

YÖK’ün	 gelecek	 vizyonu	 ve	 yeni	 yapılanması	 hakkında	 bilgi	 vererek	 bu	 vizyonda	 yabancı	 dilde	

öğretiminin	 yeri	 ile	 ilgili	 tespitlerde	bulunmuştur.	 Yeni	 YÖK’ün	artık	nicelik	değil	 nitelik	 yönünden	

gelişime	önem	vereceğini	belirterek,	bunun	yeni	kurulan	Kalite	Kurulu	marifetiyle	yapılacağını	ifade	

etmiştir.	 Kurumsal	 kalite	 güvencesi	 ve	 denetiminin	 Kalite	 Kurulu	 tarafından	 gerçekleştirileceğini	
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söyleyen	 Prof.	 Dr.	 Hasan	Mandal,	 program	 bazlı	 kalite	 güvencesinin	 ise	 Kalite	 Kurulu’ndan	 tescil	

belgesi	alan	bağımsız	kurumlar	ile	sağlanacağını	ifade	etmiştir.	

	

Prof.Dr.	Hasan	Mandal	konuşmasının	sonunda	katılımcıların	YDY’ler	ve	çalışanları	ile	ilgili	sorularını	

yanıtlamıştır.	 Bunun	 yanı	 sıra	 iki	 ana	 başlıkta	 çözüm	 bekleyen	 sorunlar	 Prof.Dr.	 Hasan	Mandal’a	

iletilmiştir.	 Bunlardan	 birincisi	 YDY’lerde	müfredat	 geliştirme,	 ölçme	 ve	 değerlendirme	 gibi	 çeşitli	

eğitim	destek	birimlerinde	çalışan	okutmanların	bu	statülerinin	tanınması	ve	yeniden	düzenlenmesi	

yönündeki	 taleptir.	 YDY’lerin	 değişen	 ve	 gelişen	 yapıları	 ile	 birlikte	 bu	 birimlerin	 artık	 tüm	

yüksekokulların	 bünyesinde	 bulunduğuna	 işaret	 eden	 yöneticiler,	 bu	 birimlerde	 çalışan	

okutmanların	haftalık	ders	yüklerinin	üzerine	ek	olarak	büyük	önem	arz	eden	bu	 işleri	yaptıklarını	

belirtmiştirler.	 Söz	 konusu	 birimlerin	 tüm	 YDY’lerin		 misyon	 ve	 görevlerini	 yerine	 getirmeleri	 ve	

daha	kaliteli		eğitim	hizmetleri	ve	ürünleri	geliştirebilmeleri	için	elzem	ve	kaçınılmaz	olduğunun	altı	

çizilmiştir.	Eğitim	destek	birimlerinde	görev	yapan	okutmanların	sadece	derse	giren	okutmanlardan	

daha	fazla	çalıştığı	ifade	edilerek	bu	okutmanlar	için	mevzuatta	ek	ücret	ya	da	ders	saati	indirimi	gibi	

bir	 düzenleme	 talep	 etmişlerdir.	 İkinci	 başlık	 ise	 okutman	 istihdamına	 ilişkin	 esasları	 düzenleyen	

“Öğretim	 Üyesi	 Dışındaki	 Öğretim	 Elemanı	 Kadrolarına	 Naklen	 ve	 Açıktan	 Yapılacak	 Atamalarda	

Uygulanacak	Merkezi	Sınav	ve	Giriş	Sınavlarına	İlişkin	Usul	ve	Esaslar	Hakkında	Yönetmelik”in	sınav	

jürisinin	 belirlenmesi	 başlıklı	 9	 uncu	 maddesinde	 belirtilen	 öğretim	 üyesi	 olma	 koşulunun	 büyük	

sorunlara	 yol	 açtığı	 yönünde	 olmuştur.	 Bu	 maddeye	 göre	 oluşturulan	 jürilerde	 pek	 çok	 YDY	

yöneticisinin	 (Müdür,	 Müdür	 Yrd.,	 Bölüm	 Bşk.)	 öğretim	 üyesi	 olmaması	 nedeniyle	 jüri	 üyesi	

olamadığı,	ve	bunun	istihdamda	sakıncalara	yol	açtığı	belirtildi.	Sorunun	çözümü	için	ilgili	maddede	

bulunan	 “öğretim	 üyesi”	 ifadesinin,	 “öğretim	 elemanı”	 olarak	 tadil	 edilmesinin,	 bunun	 mümkün	

olmadığı	durumda	ise	istihdam	edilen	birimin	en	üst	yöneticisinin	jüriye	girebilmesi	için	mevzuatta	

bir	düzenleme	yapılması	gerektiği	ifade	edildi.	

	

3.	DEDAK1/FOCI2/FOAI3/TPLUS4	Sunumları	

Türkiye	ve	KKTC’de	bulunan	Yabancı	Diller	Yüksekokullarının	iştirakleri	ile	faaliyetlerini	sürdüren	ve	

YDY’lerde	kalite	güvencesi	(DEDAK),	müfredat	geliştirme	(FOCI),	ölçme	ve	değerlendirme	(FOAI),	ve	

hizmet-içi	 eğitim	 (TPLUS)	 olmak	 üzere	 dört	 temel	 alanda	 bilgi	 paylaşımı	 için	 belirli	 aralıklarla	

																																																								
1	Dil	Eğitimi	Değerlendirme	ve	Akreditasyon	Komisyonu	
2	Forum	on	Curricular	Issues	2	Forum	on	Curricular	Issues	
3	Forum	on	Assessment	Issues	
4	Trainers’	Professional	Learning	and	Unlimited	Sharing	
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toplanan	oluşumlar	hakkında	bilgilendirme	oturumu	yapıldı.	Oturumda	daha	önce	bu	 toplantılara	

katılan	 ve	 bu	 oluşumların	 içinde	 bulunan	 yöneticiler,	 oluşumun	 amacı,	 tarihçesi,	 katılımcıları,	 son	

toplantının	gündemi	ve	geçtiğimiz	bir	yıl	içinde	alınan	mesafe	hakkında	bilgilendirme	yaptılar.	

	

DEDAK’ın	 faaliyetlerine	 devam	edebilmesi	 ve	 YÖK	onayını	 alması	 için	 dernekleşme	 çalışmalarında	

sona	 yaklaştığı,	 İzmir	 Dernekler	 Müdürlüğü’ne	 resmi	 başvurunun	 gerçekleştiği	 ve	 sonucun	

beklenmekte	 olduğu	 belirtildi.	 Ayrıca	 toplantı	 katılımcılarından	 dernek	 üyesi	 olmak	 isteyenlerin	

başvuruları	alınmış,	derneğin	ilerleyen	zamanlarda	da	üye	alımına	devam	edeceği	belirtilmiştir.	

	

4.	Çalışma	Grupları	

10.	YDY	Yöneticileri	Toplantısı	katılımcıları	 ilgi	ve	kurumsal	öncelik	durumlarına	göre	6	ana	başlığa	

ayrılan	 çalışma	 gruplarından	 birisine	 katılmışlar	 ve	 bu	 gruplarda	 önceden	 belirlenmiş	 gündem	

maddeleri	hakkında	görüşlerini	 ve	 sorunlarını	paylaşmışlardır.	Çalışma	gruplarında	gerçekleştirilen	

tartışma	ve	paylaşımlara	ait	detaylı	tutanaklar	bu	raporun	ekinde	sunulmuştur.	

	

5.	Panel:	YDY	Yöneticileri	Toplantısının	Geleceği	

YDY	 Yöneticileri	 Toplantıs’nın	 Geleceği	 konulu	 panelde	 bu	 toplantının	 gelecek	 stratejisi	 ve	 kısa	

vadede	 yapılması	 gerekenler	 masaya	 yatırılmıştır.	 Panelin	 başında	 konuşan	 Yaşar	 Üniversitesi	

Rektör	Yardımcısı	Prof.Dr.	Levent	Kandiller	iki	dönem	MÜDEK	Yürütme	Kurulu	üyesi	sıfatıyla	yaptığı	

sunumda,	 MÜDEK’in	 tarihi,	 organizasyon	 yapısı	 ve	 faaliyetleri	 hakkında	 bilgi	 vermiştir.	 Her	 iki	

oluşum	arasındaki	benzerliklere	dikkat	çeken	Prof.Dr.	Levent	Kandiller	karşılaşılabilecek	sorunlar	ve	

çözümleri	hakkında	tecrübelerini	paylaşmış	ve	iyi	uygulama	örneklerini	sunmuştur.	

Panelde	önerilen	konular	ve	alınan	kararlar	aşağıda	belirtilmiştir.	

Yürütme	kurulu:	YDY	Yöneticileri	Toplantısı’nın	temsiliyeti	ve	devamlılığı	 için	gerekli	 iş	ve	 işlemleri	

yapacak	 bir	 komisyonun	 gerekliliği	 üzerine	 öneri	 sunuldu.	 Yapılan	 değerlendirmeler	 sonucunda	

Prof.Dr.	 Hüsnü	 Enginarlar’ın	 katılımıyla	 aşağıdaki	 üyelerden	 	 oluşan	 5	 kişilik	 bir	 YDY	 Yöneticileri	

Toplantısı	Yürütme	Kurulu	kurulmasına	ve	aşağıdaki	niteliklere	göre	her	yıl	üyelerin	yenilenmesine	

karar	verildi.	

a) YDY	Yöneticileri	Toplantısı	ev	sahibi,	

b) Bir	sonraki	yıl	için	seçilen	YDY	Yöneticileri	Toplantısı	ev	sahibi,	

c) YÖK	ile	ilişkileri	sağlamak	üzere	seçilecek	Ankara’dan	bir	üniversite	temsilcisi,	

d) Seçilecek	bir	üniversite	temsilcisi.	
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Bu	esaslara	göre	ilk	YDY	Yöneticileri	Toplantısı	Yürütme	Kurulu	Prof.Dr.	Hüsnü	Enginarlar	ile	birlikte	

aşağıdaki	üyelerden	oluşmuştur.	

a) Engin	Ayvaz	(Yaşar	Üniversitesi)	

b) Doç.Dr.	Ahmet	Uğur	Nalcıoğlu	(Atatürk	Üniversitesi)	

c) Nevfel	Baytar	(Ankara	Sosyal	Bilimler	Üniversitesi)	

d) Dr.	Çiğdem	Tirkeş	(Kadir	Has	Üniversitesi)	

Toplantı	katılım	ücreti:	Toplantıya	ev	sahipliği	yapmanın	getirdiği	mali	külfete	dikkat	çekilerek,	cüzi	

bir	toplantı	katılım	bedelinin	belirlenmesi	önerildi	ve	tartışıldı.	Bu	konuda	bir	karar	verilmedi.	

Devlet	 ve	 vakıf	 üniversiteleri	 ayrı	 oturumu:	 Devlet	 ve	 vakıf	 üniversitelerinin	 gündem,	 sorun	 ve	

çözümlerinin	 farklı	 olabileceğine	 işaretle	 YDY	 Yöneticileri	 Toplantısı	 sırasında	 bir	 oturumun	 bu	 iki	

grup	üniversitelerin	ayrı	toplanmasına	imkan	verecek	şekilde	düzenlenmesi	önerildi	ve	tartışıldı.	Bu	

konuda	Yürütme	Kurulu’nun	bir	taban	yoklaması	yapmasına	karar	verildi.	

Çalışma	grubu	başlıkları	ve	toplantıları:	Çalışma	grubu	başlıklarının	yeniden	belirlenmesi	ve	çalışma	

biçiminin	 yeniden	 düzenlenmesi	 gerektiği	 tartışıldı.	 DEDAK/FOCI/FOAI/TPLUS	 gibi	 oluşumların	 bu	

alanlar	 için	 paylaşım	 platformu	 işlevini	 yerine	 getiriyor	 olması	 nedeniyle	 Müfredat,	 Ölçme	

Değerlendirme,	Hizmet-içi	 Eğitim	ve	Kalite	ve	Akreditasyon	başlıklı	 çalışma	gruplarının	etkinliğinin	

yeniden	değerlendirilmesi	gerektiği	ifade	edildi.		Bu	konuda	bir	karar	verilmedi.	

Ayrıca	çalışma	grubu	raporlarında	tartışılan	ve	önerilen	konuların	tüm	çalışma	grubunun	oybirliği	ile	

aldığı	ortak	karar	gibi	algılanmaması	gerektiği,	çalışma	grubunda	tartışılan	konuların,	oybirliği	ya	da	

oyçokluğu	 ile	 alınmış	 kararlar	 olmadığının	 altının	 çizilmesi	 gerektiği	 ifade	 edildi.	 Diğer	 yandan	

Prof.Dr.	 Hüsnü	 Enginarlar	 mevzuatla	 ilgili	 öneriler	 var	 ise,	 bunların	 kesinlikle	 Genel	

Kurul'un		oyçokluğu	ile	karar	haline	getirilmesi	gerektiğini	belirtti.		

Tematik	toplantı:	YDY	Yöneticilerinin	genel	toplantılar	olmaktan	çıkarılarak	tematik	olarak	yapılması	

önerildi.	 Öneriye	 göre	 her	 yıl	 bir	 tema	 belirlenerek	 YDY	 Yöneticiler	 Toplantısının	 bütün	

bileşenlerinde	 (konuşmalar,	 çalışma	 grupları,	 panel	 vb.)	 bu	 temanın	 işlenmesi	 sağlanacak	 idi.	 Bu	

konuda	bir	karar	verilmedi.	

Toplantı	 çıktıları	 ve	 kazanımları:	 Her	 yıl	 düzenlenen	 toplantıda	 alınan	 kararlar	 sonucunda	 yapılan	

girişimlerin	 ulaştığı	 noktalar	 ve	 bu	 noktalarda	 YÖK	 ve	 diğer	 kuruluşlar	 nezdinde	 elde	 edilen	

kazanımların	bir	sonraki	 toplantıdaki	bir	oturumda	katılımcılar	 ile	paylaşılması	önerildi.	Bu	konuda	

bir	karar	verilmedi.	
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6.	Sonuç	

10	 YDY	 Yöneticileri	 Toplantısı	 genel	 itibariyle	 olumlu	 ve	 yapıcı	 bir	 ortamda	 gerçekleşmiş	 ve	

yarısından	 fazlasının	 yeni	 olduğu	 katılımcı	 grubu	 verimli	 bir	 toplantı	 geçirdiğini	 ifade	 etmiştir.	

Toplantıda	 önümüzdeki	 dönem	 içinde	 yeni	 oluşmuş	 Yürütme	 Kurulu’nun	 çalışmalarına	 başlaması,	

DEDAK’ın	 faaliyetlerine	 destek	 ve	 ağırlık	 verilmesi,	 eğitim	 destek	 birimlerinde	 çalışan	 okutmanlar	

hakkında	 yeni	 bir	 düzenleme	 yapılması,	 FOCI/FOAI	 ve	 TPLUS’un	 faaliyetlerine	 etkin	 katılımın	

sağlanması	 yönünde	 irade	 beyan	 edilmiştir.	 Bir	 sonraki	 toplantının	 Atatürk	 Üniversitesi’nde	

gerçekleştirilmesine	karar	verilmiştir.	
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EK-1:	ÇALIŞMA	GRUBU	SONUÇ	RAPORLARI	

	

DİL	ÖĞRETİMİNDE	KALİTE,	AKREDİTASYON	VE	YÜKSEKÖĞRETİM	YETERLİLİKLER	ÇERÇEVESİ	

ÇALIŞMA	GRUBU	RAPORU	

	

ÇALIŞMA	GRUBU	BAŞKANI:		 MEHMET	ATASAGUN		(	BAHÇEŞEHİR	ÜNİVERSİTESİ	)	

RAPORTÖR:		 	 	 BANU	ÖZKAYA	(	YAŞAR	ÜNİVERSİTESİ	)	

KATILIMCILAR	

1	 AHMET	KAYINTU	 BİNGÖL	ÜNİVERSİTESİ	

2	 ASIM	AYDIN	 KARABÜK	ÜNİVERSİTESİ	

3	 ASLI	DERİN	 İSTANBUL	BİLGİ	ÜNİVERSİTESİ	

4	 AYSUN	YAVUZ	 ÇANAKKALE	ONSEKİZ	MART	ÜNİVERSİTESİ	

5	 AYŞEN	GÜVEN	 BRITISH	COUNCIL	

6	 AYŞE	GÜNEŞ	 BRITISH	COUNCIL	

7	 BELGİN	AYDIN	 ANADOLU	ÜNİVERSİTESİ	

8	 DİDEM	MUTÇALIOĞLU	 İSTANBUL	BİLGİ	ÜNİVERSİTESİ	

9	 EMSAL	ATEŞ	ÖZDEMİR	 İSTANBUL	BİLGİ	ÜNİVERSİTESİ	

10	 ERKAN	KOLAT	 BİRUNİ	ÜNİVERSİTESİ	

11	 EVRİM	ÜSTÜNLÜOĞLU	 İZMİR	EKONOMİ	ÜNİVERSİTESİ	

12	 FERİDE	GÜVEN	 ATILIM	ÜNİVERSİTESİ	

13	 FUNDA	NEDİCEYUVA	 İNÖNÜ	ÜNİVERSİTESİ	

14	 GÜZİDE	ÖNDER	 HACETTEPE	ÜNİVERSİTESİ	

15	 HASAN	ATSIZ	 DİCLE	ÜNİVERSİTESİ	

16	 HÜSEYİN	KOÇ	 HARRAN	ÜNİVERSİTESİ	

17	 IŞIL	ATLI		 ONDOKUZ	MAYIS	ÜNİVERSİTESİ	

18	 İLKE	BÜYÜKDUMAN	 İSTANBUL	ŞEHİR	ÜNİVERSİTESİ	

19	 İPEK	MENEVİŞ	 DOĞU	AKDENİZ	ÜNİVERSİTESİ	

20	 İSMAİL	SEZGİN	 KARABÜK	ÜNİVERSİTESİ	

21	 KADİR	BERK		 BİLECİK	ŞEYH	EDEBALİ	ÜNİVERSİTESİ	

22	 METİN	TİMUÇİN	 SAKARYA	ÜNİVERSİTESİ	

23	 MURAT	CULDUZ	 İSTANBUL	MEDİPOL	ÜNİVERSİTESİ	
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24	 NERGİS	UYAN	AKBAY	 ÖZYEĞİN	ÜNİVERSİTESİ	

25	 NEVFEL	BAYTAR	 ANKARA	SOSYAL	BİLİMLER	ÜNİVERSİTESİ	

26	 ÖZGÜR	ŞAHAN	 BURSA	TEKNİK	ÜNİVERSİTESİ	

27	 SEDAT	BECEREN	 ÇANAKKALE	ONSEKİZ	MART	ÜNİVERSİTESİ	

28	 SERHAT	UZUN	 BAHÇEŞEHİR	ÜNİVERSİTESİ	

29	 UĞUR	TURAN	 KARABÜK	ÜNİVERSİTESİ	

30	 YUNUS	EMRE	AKBANA	 K.	SÜTÇÜ	İMAM	ÜNİVERSİTESİ	

	

GÜNDEM	

1. Dünden	 bugüne	 DEDAK:	 DEDAK	 ile	 ilgili	 yapılan	 çalışmalar	 özetlendi	 ve	DEDAK’ın	 yol	 haritası	

sunuldu.	Bu	kapsamda:	

• Dernek	resmi	başvurusunun	yapıldığı	ve	onay	beklendiği,	

• Derneğe	üyelik	başvurusunun	gerçek	kişiler	üzerinden	alınmaya	başlandığı,		

• Genel	kurulun	yapılması	için	bir	yıl	beklenmemesi	gerektiği,	önümüzdeki	YDY	yöneticiler	

toplantısından	önce	gerçekleşmiş	olması	gerektiği,	

• Genel	Kurulda	Yönetim	Kurulu	seçimi	yapılması	gerektiği	

• Yönetim	 Kurulunun	 Denetim	 Kurulu,	 Komisyonlar	 ve	 Genel	 Sekreter’i	 belirlemesi	

gerektiği	belirtildi.	

2. Komisyonlar:	Şu	anki	9	kişilik	kurucu	kurulun	en	kısa	sürede	üye	kapasitesini	artırarak	yeni	bir	

toplantı	yapması	ve	aşağıda	belirtilen	komisyonları	zaman	kaybetmeden	oluşturması	önerildi.		

• Yönetim	Kurulu	

• Denetim	Kurulu	

• Standart	Geliştirme	Komisyonu	

• Mevzuat	Komisyonu	

• Hizmet-içi	Eğitim	Komisyonu		

3. Komisyonların	 Eğitimi:	 DEDAK	 çatısı	 altında	 görev	 alan	 tüm	 komisyon	 üyelerinin	 gerekli	

eğitimlerinin	 DEDAK	 tarafından	 sağlanması	 vurgulandı.	 Buna	 ek	 olarak,	 DEDAK’ın	 belirli	

standartları	karşılayamayan	ve	bu	konuda	yönlendirmeye	ihtiyacı	olan	okullara	eğitim	vermesini	

sağlayacak	bir	yapılanmasının	olması	gerektiği	vurgulandı.	

4. 	DEDAK	Faaliyetleri:	DEDAK’ın	aşağıda	belirtilen	faaliyetleri	yerine	getirmesi	tartışıldı.		

• Dil	eğitimine	standartlar	getirme	
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• Akreditasyon	verme	

• Eğitim	Programları	tasarlama,	Çalıştay	/	Konferans	düzenleme	

• FOCI,	FOAI,	TPLUS	gibi	yapılanmalar	hakkında	danışmanlık	hizmeti	verme		

5. DEDAK	Tüzüğü:	Tüzük	maddeleri	tartışıldı.	Tüzükteki	3.	ve	5.	maddelerin	dernekten	çıkarılma	ve	

üyeliğin	sonlanmasıyla	ilgili	çelişkili	bilgiler	içerdiği	belirtildi.	Tüzük	maddelerinin	Genel	Kurul’da	

değiştirilebileceği	açıklandı	ve	bir	sonraki	genel	kurul	 toplantısının	gündemine	tüzükte	3.	ve	5.	

maddelerin	girmesi	gerektiği	sonucuna	varıldı.		

6. DEDAK	 Standartları:	 DEDAK	 standartları	 katılımcılara	 sunuldu.	 Genel	 Kurul’da	 oluşturulacak	

olan	 Standart	 Geliştirme	 Komisyonu’nun	 bu	 standartların	 içeriğini	 hazırlaması	 görüşüldü.	

Standartları	belirleyip	geliştirecek	olan	komisyonun,	bu	maddeleri	oluştururken	okulların	‘evet,	

bu	 vardır’	 şeklinde	 işaret	 koyup	 altına	 açıklama	 yazabilecekleri	 formatta	 tasarlaması	 önerildi.	

DEDAK	standartları	ön	çalışması	aşağıdaki	gibidir:	

1.	 Yönetim	ve	Organizasyon	(11)	

a.	 Yönetmelik	ve	Yönergeler	

b.	 Organizasyon	Yapısı	

c.	 Yönetim	Yapısı	

d.	 Yönetici	Nitelikleri	ve	Atanma	süreci		

e.	 İş	Tanımları	

f.	 İşe	Alım	ve	İş	Akdinin	Sonlandırma	Süreci	

g.	 Hizmet	Öncesi	ve	Hizmet	İçi	Eğitimler	

h.	 İdari	Yapılanma		

i.	 Destek	Birimleri	

j.	 Dilek	ve	Şikayet	Yönetimi	

k.	 Değerlendirme	ve	İyileştirme	Süreçleri	

2.	 Müfredat	(6)	

a.	 Müfredat	Hazırlanma	Yöntemi	

b.	 Hedef	ve	Öğretim	Çıktıları	

c.	 Öğretim	Planları	

d.	 Ders	Materyali	ve	Kaynakları	

e.	 Ölçme	ve	Değerlendirme		

f.	 Müfredat	Değerlendirme	ve	İyileştirme	
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3.	 Altyapı	ve	Donanım	(2)	

a.	 Eğitim	için	kullanılan	alan	ve	altyapı	

b.	 Teknik	donanım	

4.	 Öğrenci	(7)	

a.	 Öğrenci	alım	ve	yerleştirme	süreçleri	

b.	 Öğrenci	Oryantasyonu	

c.	 Öğrenci	İşleri	Birimi	ve	İşleyişi	

d.	 Rehberlik	ve	Danışmanlık	Hizmetleri	

e.	 Sağlık	Hizmetleri	

f.	 Yurt	Hizmetleri	

g.	 Burslar	

5.	 Öğretim	Kadrosu	(6)	

a.	 İşe	alım	ve	iş	akdinin	sonlandırma	prosedürü	

b.	 Öğretim	kadrosunun	sayı	ve	nitelikleri	

c.	 Oryantasyon	

d.	 Özlük	hakları	

e.	 Bilgilendirme	

f.	 Sürekli	Gelişim	ve	Eğitim	

6.	 Ders	Dışı	Aktivite	ve	Sosyal	Alanlar	(13)	

a.	 Sosyal	İmkan	ve	Alanlar	

b.	 Öğrenci	Kulüpleri	

c.	 Sosyal	Sorumluluk	Projeleri	

7. Kapsam:	 Standartların	 kapsamının	 geniş	 tutulması,	 tüm	 programların	 dil	 eğitimini	

kapsayabilmesi	 gerektiği	 ve	 dil	 eğitimi	 veren	 yüksekokulları	 tek	 tipleştirmemesi	 gerektiği	

vurgulandı.	

8. Müfredat	Standartları	 için	Öneri:	Müfredat	başlığı	altındaki	standartlardan	biri	olan	‘Ölçme	ve	

Değerlendirme’	 standardının	 ‘Ölçme	 &	 Değerlendirme	 ve	 İyileştirilme’	 olarak	 değiştirilmesi	

önerildi.	

9. Program	 Geliştirme	 ve	 Revizyon:	 Dil	 eğitiminde	 kalitenin	 devam	 ettirileceğinin	 garantisini	

sağlayan	revizyon	süreciyle	ilgili	ya	ayrı	bir	standart	başlığı	açılması,	ya	her	standart	alanına	alt	

madde	olarak	eklenmesi	ya	da	1.k	olarak	kalması	önerildi.	
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HİZMET-İÇİ	EĞİTİM	&	MESLEKİ	GELİŞİM	VE	PERFORMANS	DEĞERLENDİRME	

ÇALIŞMA	GRUBU	RAPORU	

	

ÇALIŞMA	GRUBU	BAŞKANI:		 ŞULE	KILCI	(	KOCAELİ	ÜNİVERSİTESİ	)	

RAPORTÖR:		 	 	 CÜNEYT	GAFFAROĞLU	(YAŞAR	ÜNİVERSİTESİ	)	

KATILIMCILAR	

1	 ABDULLAH	ERTAŞ	 ATILIM	ÜNİVERSİTESİ	

2	 BÜLENT	KARAŞİNİK	 TRAKYA	ÜNİVERSİTESİ	

3	 BURCU	TÜĞEN		 YAŞAR	ÜNİVERSİTESİ	

4	 ELİF	KIR	 İSTANBUL	MEDENİYET	ÜNİVERSİTESİ	

5	 EMRAH	PEKSOY	 KİLİS	7	ARALIK	ÜNİVERSİTESİ	

6	 İLKAY	GÖKÇE	 EGE	ÜNİVERSİTESİ	

7	 İLKNUR	BAYRAM		 TÜRK	HAVA	KURUMU	ÜNİVERSİTESİ	

8	 MÜGE	AKGEDİK	CAN	 YILDIRIM	BEYAZIT	ÜNİVERSİTESİ	

9	 MÜMİN	ŞEN	 YILDIRIM	BEYAZIT	ÜNİVERSİTESİ	

10	 ÖZLEM	CANARAN	 TÜRK	HAVA	KURUMU	ÜNİVERSİTESİ	

11	 ŞAHİN	KOÇ	 NEVŞEHİR	HACI	BEKTAŞ	VELİ	ÜNİVERSİTESİ	

12	 ŞULE	AR		 EGE	ÜNİVERSİTESİ	

13	 TUĞBA	KOÇ	 NEVŞEHİR	HACI	BEKTAŞ	VELİ	ÜNİVERSİTESİ	

14	 UFUK	AKDEMİR		 ÇANKAYA	ÜNİVERSİTESİ	

15	 UTKU	ERTAN	 HAVA	LİSAN	OKULU	

16	 WAYNE	TROTMAN	 İZMİR	KATİP	ÇELEBİ	ÜNİVERSİTESİ	

17	 YASEMİN	KÜTÜK	 19	MAYIS	ÜNİVERSİTESİ	

	

GÜNDEM	MADDESİ:		

HİZMET-İÇİ	EĞİTİM	&	MESLEKİ	GELİŞİM	UYGULAMALARI	

ALT	BAŞLIKLAR	

Diğer	kurumların	uyguladığı	mesleki	gelişim	etkinlikleri	(+uygulamaların,	bunları	yürüten	kişilerin	

ve	içeriklerin	nasıl	belirlendiği)	

Hizmet-içi	eğitim	ve	mesleki	gelişim	uygulamalarında	süreç	planlamasının	nasıl	

yapıldığı/yapılabileceği		
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İlgili	etkinliklerden	dönüt	alma		ve	dönütlerden	yararlanma	şekilleri	ve	yöntemleri	

Mesleki	 gelişim	 etkinliklerine	 aktif	 katılımın	 ve	 direncin	 kırılmasının	 nasıl	

sağlanabileceği/motivasyonun	nasıl	arttırılabileceği	

İlgili	uygulamaların	öğretim	elemanlarının	performansına	ne	ölçüde	yansıdığı	 ve	mesleki	açıdan	

pozitif	yönde*	bir	algı	değişimi	yaratmasının	nasıl	sağlandığı	ve	gözlemlendiği		

Kurum	dışı	 etkinliklere	 kurum	desteğiyle	 katılacak	 öğretim	 elemanlarını	 belirleme	 kriterleri	 	 ve	

etkinliklerin	seçimi	

	

Atılım	Üniversitesi’nde	uygulanan	hizmet-içi	eğitim	programından	bahsedildi.	Dışarıdan	profesyonel	

eğitim	desteği	 alındığı	 ve	 sene	 içerisine	 yayarak	 verilen	bir	 eğitim	programının	uygulanıldığı	 ifade	

edildi.	 Sözü	 geçen	 üniversitede	 iki	 senedir	 iş	 arkadaşı	 gözlemi	 yapıldığı	 dile	 getirildi.	 Bu	 konuda	

oldukça	 fayda	 sağlandığı	 ifade	 edildi.	 Performans	 değerlendirmede	 sadece	 gözlem	 değil	 farklı	

kriterler	 kullanıldığı	 ve	 bunun	 ayrıntılarına	 değinildi.	 Eğitime	 giden	 eğitmenlerin	 eğitim	 dönüşü	

sunum	yaptığı	ve	kuruma	fayda	sağlamaları	hedefleniyor.	

Ege	 Üniversitesi’nde	 mesleki	 gelişim	 birimlerinin	 olduğu	 ve	 ihtiyaç	 analizleri	 sonucunda	 eğitim	

almak	 isteyen	 kişilere	 ihtiyaçları	 doğrultusunda	 program	 çıkarılıp	 eğitim	 veriliyor	 ve	 akademik	

takvimde	bu	eğitimler	 yer	alıyor.	Bu	yıl	 ilk	 kez	odak	grup	 toplantıları	 düzenliyorlar.	Küçük	gruplar	

halinde	bilgi	paylaşımı	sağlamak	ve		çalışanları	daha	yakinen	tanımak	ve	de	buna	bağlı	olarak	doğru	

yönlendirmek	hedefleniyor.	Temalar	ihtiyaçlar	doğrultusunda	belirleniyor	ve	her	yönüyle	ele	alınıp	

paylaşım	sağlanması	amaçlanıyor.	

Nevşehir	 Hacı	 Bektaş	 Veli	 Üniversitesi’nin	 Yabancı	 Diller	 Yüksekokulu’nun	 yeni	 kurulmasına	

istinaden	hizmet-içi	eğitim	birimlerinin	bulunmadığı	ve	bu	toplantının	bu	bağlamda	oldukça	faydalı	

olacağı	ifade	edildi.	

Katip	 Çelebi	 Üniversitesi’nde	 yapılan	 araştırma	 projelerinden	 bahsedildi.	 Eğitmenlerin	 	 araştırma	

programlarında	 yer	 aldıkları	 sürece	 mesleki	 gelişim	 konusunda	 daha	 ilgili	 olduğu	 ifade	 edildi.	 İş	

arkadaşı	 gözlemi	 konusunda	 eğitmenlerin	 cesaretlendirildiği	 dile	 getirildi.	 Gözlemlerde	 kurum	

olarak	eğitmenleri	 gözleme	 zorlamayı	değil	 cesaretlendirmeyi	 tercih	ediyorlar	 ve	bunun	daha	 çok	

verim	sağladığı	düşünülüyor.		

Trakya	Üniversitesi’nde	hizmet-içi	eğitim	konusunda	planlı	programlı	bir	birim	yok.	Zaman	zaman	bu	

konuda	 dışarıdan	 uzmanlardan	 eğitim	 alınıyor.	 Değerlendirme	 konusunda	 bir	 çalışmaları	 yok.	 Bu	

tarz	 eğitimler	 düzenlenirken	 ihtiyaç	 analizi	 yapılmıyor	 ancak	 ortak	 karar	 doğrultusunda	 eğitim	

konuları	belirleniyor.	
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Yıldırım	 Beyazıt	 Üniversitesi’nden	 katılımcı	 hocalarımız	 bazı	 eğitim	 programlarının	 verimsiz	

olduğunu	 ve	 dışarıdan	 destekli	 değil	 de	 kurum	 içinde	 deneyim	 sahibi	 kişilerin	 odak	 grup	

toplantılarının	mesleki	gelişime	daha	çok	katkısı	olduğunu	ve	bu	eğitimlerin	zorunluluk	esasına	bağlı	

olmadan	uygulanmasını	desteklediklerini	 ifade	ettiler.	Gönüllülük	esasına	dayalı,	öğrenci	dönütleri	

üzerine	kurulu	dengeli	bir	çalışma	programı	hazırlanmalıdır.	Eğitimler	ihtiyaç	doğrultusunda	bireysel	

olarak	 yapıldığı	 ve	 geri	 dönüt	 toplanarak	 belirlendiği	 oranda	 	 faydalıdır.	 Kurumda	 SWOT	

analizlerinden	 faydalanılarak	 eğitim	 konularının	 belirlendiği	 ve	 okulun	 DELTA	 eğitimine	 destek	

verdiği	 dile	 getirildi.	 Kurumda	 özel	 ilgi	 grupları	 çalışmalarına	 da	 yer	 veriliyor.	 Günümüzde	 bilgiye	

bireylerin	kendilerinin	ulaşmaları	gerektiğinin	önemi	dile	getirildi.	Kurumların	aracı	olması	gerektiği	

ve	bilgiyi	sunan	ve	talep	eden	arasında	bu	bağı	kurması	gerektiği	ifade	edildi.	

Türk	Hava	Kurumu	Üniversitesi’nden	 katılımcılarımız	 yayınevi	 desteğiyle	 aldıkları	 eğitimlerden	 söz	

ettiler.	 İhtiyaç	analizi	yapılmadan	sağlanan	eğitimlerin		gelen	dönütler	sonucu	çok	faydalı	olmadığı	

ifade	edildi.	İhtiyaç	analizi	belirlemenin	önemi	ve	uyguladıkları	ihtiyaç	analizinden	söz	edildi.	Kurum	

içi	 eğitimcilerin	 kendileri	 gözlemleyip	 kurum	 içinde	 yapılan	 gönüllülük	 esasına	 dayalı	 sunum	

paylaşımlarının	 faydaları	 paylaşıldı.	 Bunun	 yanı	 sıra	 çalışanların	 kendi	 zenginliklerinden	

faydalanılarak	 yıl	 boyu	 süren	 bir	 etkinlik	 düzenlendiği	 belirtildi.	 Aynı	 zamanda	 küçük	 workshop	

çalışmaları,	öğretim	dergisi	çalışmaları	veya	makale	kulüpleri	ile		hizmet	içi	eğitimlerini	sağladıklarını	

ifade	ettiler.		

Yaşar	 Üniversitesi’nde	 CPD	 biriminin	 varlığı	 ve	 bu	 konuda	 kendi	 eğitmenlerini	 yetiştirdiği	 ifade	

edildi.	 İhtiyaç	 analizi	 sonucu	düzenli	 devam	eden	 eğitimlerin	 daha	 faydalı	 olduğunun	belirlendiği,	

eğitime	 katılanların	 sertifika	 ile	 desteklendikleri	 ifade	 edildi.	 Yeni	 eğitmenlerin	 deneyimli	

eğitmenleri	gözlemlediği	uygulamadan	bahsedildi.	Bunun	yanı	sıra	performans	değerlendirmesinin	

de	 içinde	 olan	 ders	 gözlemlerinin	 detayları	 paylaşıldı.	 SIT	 TESOL	 	 Sertifika	 programında	 her	 yıl	

hizmet-içi	eğitimin	bir	parçası	olarak	iki	eğitmenin	burs	aldığı	bu	yıl	itibariyle	de	tüm	eğitmenlere	bu	

imkanın	 tanınmasının	 planlandığı	 belirtildi.	 CPD	 biriminin	 de	 ayrıca	 her	 konuda	 eğitmenleri	

desteklediği	ve	yönlendirdiği	dile	getirildi.		

Samsun	19	Mayıs	Üniversitesi’nde		uzun	süredir	hizmet	içi	eğitim	biriminin	bulunmadığı	ve	sadece	

son	yıl	yapılan	bir	projeyle	eğitim	sağlandığı	belirtildi.	

İstanbul	Medeniyet		Üniversitesi	yeni	bir	üniversite	olmasına	bağlı	olarak	yaşadıkları	zorlukları	dile	

getirdi.	 Dışarıdan	 sağlanan	 ve	 tüm	 eğitmenlerin	 katıldığı	 eğitimler	 ve	 eğitim	 alanlarına	 göre	

oluşturulan	 elektronik	 posta	 grubuyla	 yapılan	 paylaşımlardan	 söz	 edildi.	 CPD	 birimin	 geçen	 yıl	

kurulduğu	 ve	 yüksek	 lisans	 ve	 doktora	 yapan	 çalışanlarının	 desteğiyle	 gerçekleştirilen	 bir	 eğitim	
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programına	değinildi.	Kurumun	eğitmenlerinin	FOCI	ve	TPLUS	eğitimlerine	düzenli	katılım	sağlandığı	

ifade	edildi.	

Çankaya	 Üniversitesi’nde	 komite	 çalışması	 ile	 hizmet-içi	 eğitimin	 desteklendiği	 ve	 tecrübeli	

eğitmenlerin	 yeni	 eğitmenler	 ile	 birlikte	 yaptıkları	 çalışmalar	 ile	 gelişim	 desteklenmesi	 gerekliliği	

ifade	edildi.	 Söz	 konusu	üniversitede	kurum	 içi	 paylaşımlar	daha	ön	planda	ve	gönüllülük	esasına	

dayalı.	Bunun	yanı	 sıra	yüksek	 lisans	ve	doktora	yapan	eğitmenler	 takdir	ediliyor	veya	en	azından	

akademik	çalışmalara	yer	veriliyor.	

Kurumların	 yetersiz	bütçelendirmelerinin	 	 eğitim	programlarına	gönüllü	 katılımına	olumsuz	yönde	

etkisi	dile	getirildi.	

	

PERFORMANS	DEĞERLENDİRME	(PD)	UYGULAMALARI	

ALT	BAŞLIKLAR:	

PD	 amaçlarını	 belirlerken	 göz	 önüne	 alınan	 kriterler	 	 (+Kim/ler	 tarafından	 belirlendiği	 ve	

değerlendirmenin	kim/ler	tarafından	yapıldığı	konusunda	paylaşımlar)	

PD	kriterleri/değerlendirme	ölçütlerini	belirlerlerken	dikkate	alınan	hususlar	

Süreç	değerlendirmesinin	nasıl	yapıldığı/yapılabileceği		

PD'de	ulaşılan	olumlu	ve	olumsuz	sonuçlar	ve	kişisel/kurumsal	etkileri	

PD'ye	aktif	katılımın	sağlanması/motivasyonun	arttırılması/	direncin	kırılmasının	nasıl		

sağlanabileceği		

PD	uygulamalarının	verimliliğini	arttırma	yönünde	yapılan	hizmet-içi	eğitim	uygulamaları	

PD'de	 öğrenci	 değerlendirmesinin	 kullanımı	 konusunda	 yaklaşımlar,	 uygulamalar,	 olumlu-

olumsuz	sonuçlar	

	

Performans	 değerlendirme	 uygulamalarına	 devlet	 üniversitelerinin	 vakıf	 üniversitelerine	 oranla	

daha	az	önem	verdiği	ifade	edildi.		

Yaşar	 Üniversitesi’nde	 performans	 değerlendirmesine	 akreditasyon	 ile	 beraber	 başlanıldığı	 ve	

kurum	 kültürünün	 değişimiyle	 birlikte	 grup	 çalışması	 sonucu	 ortaya	 konulan	 performans	

değerlendirme	 kültürü	 oluşturulduğu	 belirtildi.	 Performans	 değerlendirmenin	 çalışanlara	

anlatımının	önemi	ifade	edildi.	Performans	değerlendirme	sürecinin	zaman	içerisinde	geliştirildiği	ve	

korkutucu	değil	gelişime	odaklı	bir	noktaya	ulaştığı	ifade	edildi.	Eğitmenler	hem	öğretmenlik	hem	de	

örgütsel	 davranış	 açısından	 değerlendirilerek	 kurum	 içerisinde	 diğer	 çalışanlar	 içerisinde	

kendilerinin	 yerini	 tespit	 ediyor.	 Farklı	 birimlerden	 toplanan	 geri	 dönütlerle	 ortaya	 çıkan	
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değerlendirme	 bu	 konuda	 baz	 alınıyor.	 Performans	 değerlendirme	 sonuçlarının	 maaş	 olarak	

herhangi	bir	etkisi	olmadığı	ancak	mesleki	gelişim	eğitimine	gönderilenlerin	seçiminde	performans	

değerlendirilirken	sonucu	iyi	olan	bireylerin	tercih	edilmesiyle	ödüllendirilme	sağlandığı	paylaşıldı.	

Akreditasyonun	 performans	 değerlendirme	 açısından	 sağladığı	 imkan	 ve	 seçenekler	 açısından	

oldukça	önemli	olduğu	ifade	edildiği.		

Atılım	Üniversitesi	performans	değerlendirmesini	puanlandırma	sistemi	ile	uyguladıklarını	ve	şu	an	

ödüllendirme	 üzerine	 çalışıldığı	 ifade	 edildi.	 Çalışanların	 sisteme	 yaptıkları	 katkıların	

değerlendirildiği	ve	puanlamada	bunun	da	esas	alındığı	dile	getirildi.	Tek	bir	yöneticinin	kalabalık	bir	

eğitmen	 grubunu	 değerlendirmesinin	 zorlukları	 ve	 getirdiği	 riskler	 tartışıldı.	 Sınıf	 not	

değerlendirmelerinin	 de	 performans	 değerlendirmesi	 kriterlerinden	 olduğu	 ancak	 bu	 konuda	 da	

riskler	bulunduğu	ve	her	zaman	güvenli	sonuç	sağlamadığından	bahsedildi.	

Yöneticilerin	de	değerlendirmeye	tabi	tutulmasının	öneminin	altı	çizildi.	

Mentörlük	 sistemin	 yeni	 göreve	 başlamış	 kişilerin	 performanslarına	 maksimum	 düzeyde	 fayda	

sağladığı	ifade	edildi.	

Performans	değerlendirme	konusunda	odak	grup	toplantısı	oluşturulması	gerekliliği	dile	getirildi.	
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YÖNETMELİKLER	VE	KURUMSAL	GELİŞİM	ÇALIŞMA	GRUBU	RAPORU	

	

ÇALIŞMA	GRUBU	BAŞKANI:	PROF.DR.	SEVİNÇ	SAKARYA	MADEN	(TRAKYA	ÜNİVERSİTESİ)	

RAPORTÖR:			 	 											DEMET	SARIKAYA	(	YAŞAR	ÜNİVERSİTESİ	)	

KATILIMCILAR	

1	 BAHAR	İŞİGÜZEL	 N.	HACI	BEKTAŞİ	VELİ	ÜNİVERSİTESİ	

2	 BÜLENT	İNAL		 ÇANKAYA	ÜNİVERSİTESİ	

3	 EDA	ÜSTÜNEL	 MUĞLA	SITKI	KOÇMAN	ÜNİVERSİTESİ	

4	 FATİH	ÖZTÜRK	 İNÖNÜ	ÜNİVERSİTESİ	

5	 HAKAN	DEMİRGİL	 SÜLEYMAN	DEMİREL	ÜNİVERSİTESİ	

6	 HASAN	IŞIK	 DUMLUPINAR	ÜNİVERSİTESİ	

7	 İ.	EFE	EFEOĞLU	 ADANA	BİLİM	&	TEKNOLOJİ	ÜNİVERSİTESİ	

8	 LEYLA	HARPUTLU	 DOKUZ	EY	LÜL	ÜNİVERSİTESİ	

9	 MUNİSE	AMCA	 CUMHURİYET	ÜNİVERSİTESİ	

10	 MUSTAFA	ÇAKIR	 K.	SÜTÇÜ	İMAM	ÜNİVERSİTESİ	

11	 MUZAFFER	BARIN	 ATATÜRK	ÜNİVERSİTESİ	

12	 NALAN	KIZILTAN	 ONDOKUZ	MAYIS	ÜNİVERSİTESİ	

13	 OĞUZHAN	KALKAN	 AFYON	KOCATEPE	ÜNİVERSİTESİ	

14	 ÖZNUR	GÜLDEN	 İSTANBUL	ÜNİVERSİTESİ	

15	 S.NALAN	BÜYÜKKANTARCIOĞLU	 HACETTEPE	ÜNİVERSİTESİ	

16	 ŞAHBENDER	ÇORAKLI	 NAMIK	KEMAL	ÜNİVERSİTESİ	

17	 SELMA	DURAK	ÜĞÜTEN	 NECMETTİN	ERBAKAN	ÜNİVERSİTESİ	

18	 TALHA	AĞYAR	ALTUNAY	 YILDIZ	TEKNİK	ÜNİVERSİTESİ	

19	 TANER	YAPAR	 TOBB	ÜNİVERSİTESİ	

20	 ÜMİT	SÖYLEMEZ	 ÜSKÜDAR	ÜNİVERSİTESİ	

	

Yükseköğretim	 Kurumlarında	 Yabancı	 Dil	 Öğretimi	 ve	 Yabancı	 Dille	 Öğretim	 Yapılmasında	

Uyulacak	Esaslara	İlişkin	Yönetmelik	

İlişiği	kesilen	öğrenciler	

Grup	çalışması	esnasında	2	yıl	hazırlık	eğitimi	alıp	başarılı	olamayan	öğrenciler	 için	yükseköğretim	

kurumlarının	 çoğunda	 23	 Mart	 2016	 tarih	 ve	 29662	 sayılı	 Resmi	 Gazetede	 yayımlanan	
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“Yükseköğretim	Kurumlarında	Yabancı	Dil	Öğretimi	ve	Yabancı	Dille	Öğretim	Yapılmasında	Uyulacak	

Esaslara	İlişkin	Yönetmeliğin”	8.	Maddesinde	yer	alan	15.	bendinde	belirtildiği	gibi	“Kısmen	yabancı	

dilde	eğitim	veya	yabancı	dilde	eğitim	veren	önlisans,	lisans	ve	lisansüstü	programına	kayıt	yaptıran	

ve	 yabancı	 dil	 hazırlık	 sınıfına	 devam	 etmesine	 rağmen	 hazırlık	 sınıfını	 iki	 yıl	 içinde	 başarı	 ile	

tamamlayamayan	 öğrencilerin	 programdan	 ilişiği	 kesilir.	 Hazırlık	 sınıfında	 başarısız	 olarak	

programdan	ilişiği	kesilen	önlisans	ve	 lisans	öğrencileri	kendi	yükseköğretim	kurumlarında	öğretim	

dili	 Türkçe	 olan	 eşdeğer	 bir	 programa	 kayıt	 yaptırabilirler.	 Ancak	 bu	 öğrenciler	 talep	 etmeleri	

durumunda	Ölçme,	 Seçme	ve	Yerleştirme	Merkezi	Başkanlığı	 tarafından	bir	 defaya	mahsus	olmak	

üzere	kayıt	yaptırdığı	yıl	 itibarıyla,	öğrencinin	üniversiteye	giriş	puanının,	yerleştirileceği	programa	

kayıt	 yaptırmak	 için	 aranan	 taban	 puanından	 düşük	 olmaması	 şartıyla	 öğretim	 dili	 Türkçe	 olan	

programlardan	 birine	 merkezî	 olarak	 yerleştirilebilirler.”	 hükmüne	 uygun	 uygulamalar	 yapıldığı,	

ancak	Hacettepe	Üniversitesi	örneğinde	olduğu	gibi	bazı	üniversitelerde	öğrencinin	ilişiği	kesildikten	

sonra	öğrenciye	3	yılda	3	sınav	hakkı	verildiği	görülmüştür.	Ancak	öğrencilerin	bu	sınav	haklarını	3	

yıl	boyunca	akademik	yılın	başında	mı	yoksa	3	sınav	hakkını	da	aynı	sene	içerisinde	mi	kullanacakları	

konusunun	 tam	 bilinemediği	 dile	 getirilmiş,	 bu	 konuda	 bir	 tartışma	 başlatılmış	 ve	 ilişiği	 kesilen	

öğrencilere	 3	 sınav	 hakkı	 verilmesi	 uygulamasından	birçok	 yöneticinin	 haberdar	 olmadığı,	 3	 sınav	

hakkı	verilmesine	ilişkin	düzenlemenin	26.	11.	2014	tarih	ve	29187	sayılı	Kanun	ve	Kanun	Hükmünde	

Kararname	ile	yürürlüğe	giren	torba	yasa	kapsamında	verilmiş	bir	hak	olduğu	görülmüş	ve	bu	hakkın	

bir	 kereye	 has	 mı	 olduğu	 konusunda	 bir	 fikir	 birliğine	 ulaşılamadığı	 ve	 dolayısıyla	 ilişiği	 kesilen	

öğrencilere	 3	 sınav	 hakkı	 verilmesi	 uygulamasının	 sürekliliğinin	 olup	 olmadığının	 veya	 bu	 hakkın	

sadece	af	ile	gelenlere	bir	kereye	mahsus	mu	uygulanacağının	netleşmesi	gerektiği	grup	üyelerince	

bildirilmiştir.	

	

Devam	zorunluluğu	

Yönetmelik	 üzerine	 yapılan	 konuşmalarda	 çalıştay	 grup	 üyelerinin	 23	 Mart	 2016	 tarih	 ve	 29662	

sayılı	 Resmi	 Gazetede	 yayımlanan	 “Yükseköğretim	 Kurumlarında	 Yabancı	 Dil	 Öğretimi	 ve	 Yabancı	

Dille	Öğretim	 Yapılmasında	Uyulacak	 Esaslara	 İlişkin	 Yönetmeliğin”	 8.	maddesinin	 4.	 bendinde,	 b	

fıkrasında	yer	alan	“Yabancı	dil	yeterlilik	ve/veya	seviye	tespit	sınavında	başarılı	olanlar	ile	sınavdan	

muaf	 olanlar	 hariç	 olmak	 üzere	 önlisans,	 lisans	 veya	 lisansüstü	 programlara	 kayıt	 yaptırmış	 olan	

öğrenciler	 yabancı	 dil	 hazırlık	 sınıfına	 devam	 etmekle	 yükümlüdürler.	 Ancak	 kendi	 imkânları	 ile	

yabancı	 dil	 öğrenmek	 isteyen	 öğrencilerden,	 yükseköğretim	 kurumunun	 belirlediği	 sınavlardan	

başarılı	 olmak	 şartıyla	 ilgili	 yönetim	 kurulunun	 kararı	 ile	 devam	 mecburiyeti	 aranmayabilir.”	
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hükmündeki	 yönetim	 kurulu	 kararı	 ile	 öğrencilerden	 devam	 mecburiyetinin	 aranmayabileceği	

ifadesinin	birçok	kurumda	dikkate	alınmadığı	kanaatine	varılmıştır.	

	

Hazırlık	eğitiminden	muafiyette	YDS	Sınavının	yeri	ve	önemi	

YDS	 sınavının	 üniversitenin	 hazırlık	muafiyet	 sınavına	 eş	 değerliliğinin	 kabul	 edilmesine	 değinildi.	

Üniversitelerin	bazılarının	YDS	sınavını	hazırlık	atlamada	kabul	ettiği	gözlenirken	bazılarının	senato	

kararı	 ile	bu	sınavın	eşdeğerliliğini	kabul	etmedikleri	gözlenmiştir.	 İlgili	sınavın	hazırlık	eğitiminden	

muafiyette	nasıl	değerlendirileceğinin	genel	bir	hükme	bağlanması	yerine	şimdiye	kadar	olduğu	gibi	

üniversitelerin	takdirine	bırakmak	gerektiği	konusunda	hem	fikir	olunmuştur.		

	

İsteğe	bağlı	yabancı	dil	hazırlık	eğitimi	

Her	üniversitenin	kendi	imkânları	ve	ihtiyaçları	dâhilinde	isteğe	bağlı	hazırlık	programı	açabildiğine	

değinildi.	Bu	konuda	devlet	ile	vakıf	üniversiteleri	ve	doğu	ile	batı	üniversitelerinde	farklı	sorunların	

ortaya	 çıktığı	 gözlemlendi.	 Genel	 düşünce	 hazırlık	 sınıfının	 isteğe	 bağlı	 olması	 durumunda	

öğrencinin	 derslere	 devamında,	 motivasyonunda	 ve	 başarısında	 düşüş	 gözlemlenmesidir.	 Açılan	

sınıfların	öğrencilerinin	bir	süre	sonra	hazırlık	eğitimi	almaktan	vazgeçmesi	üzerine	hazırlık	eğitimi	

verilen	bazı	şubelerin	kapatılmak	zorunda	kalınmasına,	programın	tekrar	düzenlenmesine,	yeniden	

ders	dağılımı	yapılmasına	vs.	gibi	bir	dizi	sorun	yaşanmasına	yol	açtığı	anlatılmıştır.	Bazı	kurumlarda	

özellikle	 devlet	 üniversitelerinde	 istekli	 öğrenci	 sayısının	 yüksek	 olması	 bazı	 kontenjan	

kısıtlamalarına	 gidilmesine	 sebep	 olmuştur.	 Ancak	 hangi	 öğrencilere	 isteğe	 bağlı	 hazırlık	 eğitimi	

sunulacağı	 ve	 hangilerine	 bu	 tür	 bir	 eğitimin	 verilmeyeceği	 konusunda	 ortak	 bir	 ölçüt	

belirlenememiştir.	 Yükseköğretim	 kurum	 temsilcileri	 bu	 konuda	 neyin	 kriter	 alınacağı	 konusunda	

sıkıntılar	yaşandığını	anlatmışlardır.	Her	üniversitenin	isteğe	bağlı	hazırlık	okuyan	öğrenciler	ile	ilgili	

sorunları	 olmasına	 rağmen	 öğrencilere	 istediklerinde	 isteğe	 bağlı	 hazırlık	 eğitimi	 alabilmeleri	 için	

imkân	 sağlanması	 gerektiği	 ve	 eğitim	 öğretim	 faaliyetlerinin	 nasıl	 yürütüleceği	 konusunun	

üniversitelerin	 kendi	 inisiyatifinde	 olması	 gerektiği	 kanaatine	 varılmıştır.	 Dolayısıyla	 yönetmelikte	

herhangi	bir	değişikliğe	gidilmesi	hususunda	herhangi	bir	çözüm	önerisi	sunulmamıştır.		

	

Yükseköğretim	 Kurumlarında	 Önlisans	 ve	 Lisans	 Düzeyindeki	 Programlar	 Arasında	 Geçiş,	 Çift	

Anadal,	Yandal	ile	Kurumlararası	Kredi	Transferi	Yapılması	Esaslarına	İlişkin	Yönetmelik	

Yatay	 Geçiş,	 Dikey	 Geçiş,	 ve	 Merkezi	 Yatay	 Geçiş	 gibi	 hususlarda	 başka	 bir	 üniversitede	 hazırlık	

eğitiminden	başarılı	olmuş	bir	öğrenci	diğer	bir	üniversiteye	geçiş	yaptığında	hazırlıktan	muaf	olup	
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olmayacağı	 geçiş	 yaptığı	üniversitenin	kararına	bağlı	olduğu	 tartışıldı.	Her	üniversitenin	uyguladığı	

program,	 kullandığı	 kitaplar,	 geçme	notu	 ve	 hazırlık	 bitirme	 seviyesi	 birbirinden	 farklı	 olduğu	 için	

ortak	 bir	 geçerlilik	 söz	 konusu	 olmadığı	 dile	 getirildi.	 Bu	 konuda	 tüm	 üniversitelerde	 ortak	 bir	

uygulama	 yapılması	 için	 çerçeve	 yönetmelikte	 bir	 değişikliğe	 gidilmesine	 yönelik	 bir	 öneride	

bulunmanın	 doğru	 olmayacağı	 kanaatine	 varılmış,	 	 bu	 konuya	 ilişkin	 uygulamanın	 nasıl	 yapılacağı	

kararının	üniversitelerin	inisiyatifinde	kalmasına	devam	edilebileceği	söylenmiştir.	

	

KHK	ile	kapatılan	üniversitelerden	gelen	öğrenciler	

KHK	 ile	 kapatılan	 üniversitelerden	 gelen	 öğrencilerin	 evraklarında	 problemler	 yaşandığına	

değinilmiştir.	Öğrencilerin	bazılarının	evraklarına	ulaşılamadığından	transkriptlerinde	güncel	bilgiler	

bulunmadığı	söylenmiştir.	Bunun	da	hem	öğrenciyi	hem	de	kaydolduğu	yeni	kurumu	zor	durumda	

bıraktığı	vurgulanmıştır.	Genel	olarak	beyanların	esas	alındığı	söylenmiştir.	

	

Yabancı	 uyruklu	öğrencilerin	özellikle	 yatay	 geçişlerde	 yabancı	 dilde	 eğitim	veren	bölümler	 için	

hazırlık	eğitiminden	muaf	sayılıp	sayılmayacağına	dair	hükümler	

	

Anadil/Resmi	dil	karmaşası	

23	 Mart	 2016	 tarih	 ve	 29662	 sayılı	 Resmi	 Gazetede	 yayımlanan	 “Yükseköğretim	 Kurumlarında	

Yabancı	Dil	Öğretimi	ve	Yabancı	Dille	Öğretim	Yapılmasında	Uyulacak	Esaslara	İlişkin	Yönetmeliğin”	

6.	maddesinin	3.	bendindeki	“öğretim	dili	olarak	belirlenen	yabancı	dilin	anadili	olarak	konuşulduğu	

ülkede	o	ülke	vatandaşlarının	devam	ettiği	ortaöğretim	kurumlarında	eğitim	görüp	ortaöğretimini	

kurumlarda	 tamamlayanlar”	 ifadesinin	 muafiyet	 ile	 ilgili	 uygulamalarda	 yeterli	 olmadığı	

gözlemlenmiştir.	Anadil	ile	resmi	dilin	aynı	olmadığı	ülkelerden	gelen	öğrencilerin	durumunun	doğru	

değerlendirilebilmesi	için	ilgili	maddenin	daha	açık	yazılması	ve	yönetmeliğin	tanımlar	kısmında	ilgili	

terimlerin	açıklamasının	verilmesi	talep	edilmiştir.	

	

Lisansüstü	eğitimde	hazırlık	eğitimi	verilmesine	dair	koşullar	

Lisansüstü	eğitim	alanlara	isteğe	bağlı	hazırlık	açılması	tartışıldı.	Bu	kişilerin	doktoraya	devam	etmek	

istemesi	durumunda	 ikinci	 yabancı	dilde	belli	bir	 seviyede	olmaları	 gerektiği	 için	 lisansüstü	eğitim	

sırasında	isteğe	bağlı	hazırlık	eğitimimin	verilmesinin	faydalı	olabileceği	gündeme	getirildi.	
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Uzaktan	eğitim	

Uzaktan	eğitime	eğilimin	arttığı	 gözlemlendi.	Bu	eğilimin	artmasının	nedeninin	öğrenci	 fazlalığı	 ve	

okutman	azlığından	olduğuna	değinildi.	Ortak	zorunlu	dersler	olan	“İnkılap	Tarihi”	ve	“Türk	Dili”	gibi	

derslerde	uzaktan	eğitimin	olabileceği	fakat	dil	eğitiminde	faydalı	olmadığı	konuşuldu.	Ancak	TOBB	

Üniversitesinde	 olduğu	 gibi	 bazı	 kurum	 temsilcileri	 ise	 yabancı	 dil	 derslerinin	 uzaktan	 eğitim	 ile	

verilmesine	 ilişkin	 iyi	 örnek	 uygulamalarını	 anlattı.	 Kurumların	 dil	 eğitiminde	 uzaktan	 eğitimi	

desteklememelerine	 rağmen	 hem	 fiziksel	 şartlar	 hem	 de	 okutman	 azlığı	 sebebi	 ile	 bu	 sistemi	

uygulamak	 zorunda	 kaldıkları	 gözlemlendi.	 Hazır	 paketli	 programlar	 içerik	 olarak	 yetersiz	

olduğundan	 ve	 sistemsel	 sıkıntılar	 yaşandığından	 çoğu	 kurumun	 kendi	 materyallerini	 hazırlamak	

zorunda	kaldığı	dile	getirildi.	Uzaktan	eğitimi	uygulayan	kurumlarda	genel	olarak	birbirlerinden	farklı	

uygulamaları	 tercih	 ettikleri	 ortaya	 çıktı.	 Bazı	 üniversitelerin	 sadece	 başlangıç	 seviyesindeki	 dil	

derslerinde	 öğrencilere	 uzaktan	 eğitim	 verdiği	 bazı	 üniversitelerde	 ise	 dönemin	 bir	 kısmında	

uzaktan	eğitim	bir	kısmında	ise	yüz	yüze	eğitim	yapıldığı	gözlemlendi.	Sınavların	ise	bazı	kurumlarda	

bilgisayar	 ortamında	 uygulandığı	 bazı	 kurumlarda	 ise	 eski	 usul	 uygulandığına	 değinildi.	 Uzaktan	

eğitim	 ile	 ilgili	 bir	 yönetmeliğin	 yayımlanmış	 olduğu	 ancak	 yasal	 düzenlemenin	 tekrardan	 gözden	

geçirilip	yönetmeliğin	bütün	kurumların	esaslarına	uygun	hale	getirilmesi	gerektiği	dile	getirildi.		

	

Değişik	başkanlık	ve	koordinatörlük	görevi	üstlenmiş	akademik	elemanlara	yaptıkları	ek	görevleri	

karşılığında	 ek	 ücret	 ödenmesi	 ve/veya	 kendilerine	 başka	 imtiyazlar	 tanınmasına	 dair	 usul	 ve	

esaslar	

Üniversite	bünyesinde	yabancı	dil	eğitimi	veren	birimlerin	Yabancı	Diller	Yüksekokulu,	Yabancı	Diller	

Bölümü,	Hazırlık	Okulu	gibi	çeşitli	şekillerde	tanımlandığı	fakat	YÖK	kanununda	bu	kavramlarla	ilgili	

net	 bir	 tanımlama	 yapılmamış	 olduğu	 ve	 devlet	 üniversitelerinde	 değişik	 başkanlık	 ve	

koordinatörlük	 görevi	 üstlenmiş	 akademik	 elemanlara,	 sınav	 ve	 materyal	 hazırlama	 birimlerinde	

çalışanlara	yaptıkları	ek	görevleri	karşılığında	ek	ücret	ödenmemesi	uygulamasının	sürmekte	olduğu	

görülmüştür.	Vakıf	üniversitelerinde	ise	kişilere	uzmanlaştıkları	alanlara	göre	görev	verildiği,	ancak	

bunun	 fiilen	 verilen	 dersler	 ile	 de	 dengelendiği	 anlatılmıştır.	 Bu	 durumda	 devlet	 üniversiteleri	

çalışanlarına	 ek	 görevleri	 karşılığında	 ek	 ücret	 ödenmesi	 ve/veya	 kendilerine	 başka	 imtiyazlar	

tanınması	 önerildi.	 Yüksekokulu	 müdürü	 yetkisinde	 ihtiyaç	 duyulduğu	 durumlarda	 yüksekokulda	

yönetici	pozisyonunda	çalışanların	ders	saatlerinin	düzenlenmesi	önerilmiştir.	Bu	sayede	ek	görevler	

icra	 eden	 personelin	 ders	 yükü	 ve	 idari	 yükü	 dengelenmiş	 olup	 idari	 yükü	 olmayan	okutmanlarla	

karşılaştırıldıklarında	mağduriyetleri	önlenmiş	olacaktır.		



	 15	

Öğretim	Üyesi	Dışındaki	Öğretim	Elemanı	Kadrolarına	Yapılacak	Atamalarda	Uygulanacak	Merkezi	

Sınav	İle	Giriş	Sınavlarına	İlişkin	Usul	ve	Esaslar	Hakkında	Yönetmelik		

Akademik	personel	(Okutman)	alımı,	karşılaşılan	problemler	ve	çözüm	önerileri	

• Okutman	 ve	 öğretim	 görevlilerinin	 işe	 alımında	 31.	 07.	 2006	 tarih	 ve	 26953	 sayılı	 Resmi	

Gazetede	 yayımlanan	 ve	 14.03.2016	 tarihinde	 değiştirilen	 “Öğretim	 Üyesi	 Dışındaki	 Öğretim	

Elemanı	 Kadrolarına	 Yapılacak	 Atamalarda	Uygulanacak	Merkezi	 Sınav	 İle	 Giriş	 Sınavlarına	 İlişkin	

Usul	ve	Esaslar	Hakkında	Yönetmelik”'in	11.	Maddesinde	yer	alan	giriş	sınavına	ilişkin	farklı	usul	ve	

esasların	 uygulanıyor	 olması	 tartışıldı.	 Okutmanların	 alımında	 mesleki	 ifade	 ve	 bilgi	 becerisi	 ile	

anlatım	 yeteneğinin	 “sadece	 sözlü	 sınav”	 ile	 ölçülebileceği	 belirtilmiş,	 buna	 karşılık	 yabancı	 dille	

eğitim-öğretim	yapılan	programlardaki	öğretim	görevlisi	kadrolarında	“sözlü	sınav”	yapılacağı,	ancak	

senato	 kararı	 olması	 halinde	 sözlü	 sınav	 sonucu	 60	 ve	 üzeri	 puan	 alanlar	 için	 “yazılı	 sınav”	 da	

yapılabileceği	ve	böyle	bir	durumda	giriş	sınavı	puanının,	sözlü	ile	yazılı	sınavın	aritmetik	ortalaması	

alınarak	 hesaplanacağı	 belirtilmiştir.	 Okutman	 ve	 öğretim	 görevlilerinin	 işe	 alımlarında	 uygulanan	

birbirinden	 farklı	 usul	 ve	 esasların	 tekrardan	 gözden	 geçirilmesi	 gerektiğine	 değinildi	 ve	 okutman	

alımında	hem	sözlü	hem	de	yazılı	 sınav	olması	ve	başarı	notunun	hesaplanmasında	her	 iki	 sınavın	

aritmetik	 ortalamasının	 alınması	 yönünde	 yönetmeliğin	 değiştirilmesi	 için	 başvuruda	 bulunulması	

önerildi.	

	

• Okutman	kadrolarına	eleman	alımında	eğitim	dilinde	KPDS,	ÜDS	ve	YDS	merkezi	sınavlardan	

en	 az	 80	 alındığının	 beyan	 edildiği	 sınav	 sonuç	 belgelerinin	 süresinin	 sınırlı	 olması	 gerektiğine	

değinildi.	

	

Diğer	hükümler	

• Devlet	 üniversitelerinde	 öğretim	 görevlisi	 ile	 okutmanlar	 aynı	 işi	 icra	 ettikleri	 için	 döner	

sermaye	katkı	paylarının	eşitlenmesi	yönünde	çözüm	önerisi	geliştirilmesi	ve	gerekli	düzenlemelere	

gidilmesi	için	başvuruda	bulunulması	önerildi.		

• Devlet	 üniversitelerinde	 okutman	 açığı	 olduğu	 ve	 bu	 yüzden	 kadro	 sayılarının	 artırılması	

talep	edildi.	

• Devlet	 ve	 vakıf	 üniversitelerinin	 sorunları	 farklı	 olduğundan	 daha	 sonraki	 YDY	 Yöneticileri	

Toplantılarında	 “Yönetmelikler	 ve	 Kurumsal	 Gelişim”	 çalışma	 grubunda	 devlet	 ve	 vakıf	

üniversitelerinden	öğretim	elemanlarının	hep	bir	arada	yönetmelikler	üzerinde	 tartışmaları	 yerine	

konuların	 vakıf	 üniversiteleri	 ve	 devlet	 üniversiteleri	 olmak	 üzere	 iki	 ayrı	 çalışma	 grubunda	 ele	
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alınması	 önerildi.	 Ancak	 yönetmelikler	 devlet	 veya	 vakıf	 üniversitesi	 ayırımı	 yapılmaksızın	 tüm	

yükseköğretim	 kurumlarını	 kapsayacak	 biçimde	 düzenlendiği	 için	 daha	 sonraki	 YDY	 Yöneticileri	

Toplantılarında	 bu	 konuda	 nasıl	 bir	 yol	 izleneceği	 kararının	 toplantıya	 katılacak	 olan	 üyeler	

tarafından	verilmesi	gerektiği	kanaatine	varılmıştır.	
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PROGRAM	GELİŞTİRME	VE	UYGULAMA	ÇALIŞMA	GRUBU	RAPORU	

	

ÇALIŞMA	GRUBU	BAŞKANI:		 SİNEM	BEZİRCİLİOĞLU	(İZMİR	YÜKSEK	TEKNOLOJİ	ENSTİTÜSÜ)	

RAPORTÖR:		 	 	 SEFA	KIRLI	(YAŞAR	ÜNİVERSİTESİ)	

KATILIMCILAR	

1	 ASİYE	BAŞTÜRK	BEYDİLLİ	 İSTANBUL	MEDENİYET	ÜNİVERSİTESİ	

2	 AZER	BEY	 İSTANBUL	MEDİPOL	ÜNİVERSİTESİ	

3	 BURÇİN	YILDIZ	 İZMİR	KATİP	ÇELEBİ	ÜNİVERSİTESİ	

4	 ERSOY	M.	UÇAR	 İSTANBUL	TİCARET	ÜNİVERSİTESİ	

5	 FEYYAZ	DEMİRER	 HARRAN	ÜNİVERSİTESİ	

6	 KERİM	AÇIK	 İSTANBUL	29	MAYIS	ÜNİVERSİTESİ	

7	 LADAN	AMİR	SAFAİ	 ATILIM	ÜNİVERSİTESİ	

8	 MEHMET	GÜNGÖR	 ESKİŞEHİR	OSMANGAZİ	ÜNİVERSİTESİ	

9	 MEHMET	SALİH	YOĞUN	 HASAN	KALYONCU	ÜNİVERSİTESİ	

10	 MEHTAP	GÜVEN	ÇOBAN	 İSTANBUL	29	MAYIS	ÜNİVERSİTESİ	

11	 MİNE	TAKAS	 TRAKYA	ÜNİVERSİTESİ	

12	 NİLÜFER	EPÇELİ	 TRAKYA	ÜNİVERSİTESİ	

13	 SEMRA	GÖNEL	 İSTANBUL	TEKNİK	ÜNİVERSİTESİ	

14	 SİNEM	BEZİRCİLİOĞLU	 İZMİR	YÜKSEK	TEKNOLOJİ	ENSTİTÜSÜ	

15	 YRD.DOÇ.DR.T.ÖZGÜR	GÜNGÖR	 KAFKAS	ÜNİVERSİTESİ	

16	 FATİH	ERCAN	 OSMANİYE	KORKUT	ATA	ÜNİVERSİTESİ	

17	 PINAR	GÜNDÜZ	 SABANCI	ÜNİVERSİTESİ	

18	 MUSTAFA	BULUT	 BAŞKENT	ÜNİVERSİTESİ	

19	 GÜLŞEN	CAN	 BAHÇEŞEHİR	ÜNİVERSİTESİ	

20	 SİNEM	AYDOĞAN	KARAMAN	 FATİH	SULTAN	MEHMET	ÜNİVERSİTESİ	

21	 PROF.	DR.	HÜSNÜ	ENGİNARLAR	 ORTA	DOĞU	TEKNİK	ÜNİVERSİTESİ	

	

GÜNDEM	MADDESİ:	

Prof.	 Dr.	 Birsen	 Tütüniş	 sağlık	 sebepleri	 nedeniyle	 çalışma	 grubuna	 katılamamıştır.	 Çalışma	

grubu	başkanlığını	İzmir	Yüksek	Teknoloji	Enstitüsü’nden	Sinem	Bezircilioğlu	devralmıştır.	
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• Program	 Geliştirme	 ve	 Uygulama	 konusunda	 gündem	 maddelerinin	 belirlenmesi	 için	 İYTE’de	

yapılan	çalışmalar	konusunda	Sinem	Bezircilioğlu’nun	gözlemleri	dinlendi.	

• Atılım	 Üniversitesi’nde	 yapılan	 Program	 Geliştirme	 uygulamalar	 dinlendi.	 Program	 Geliştirme	

konusunda	 önceliğin	 neye	 verilmesi	 konusundaki	 belirsizlik	 dile	 getirildi.	 Seçilen	 kitaba	 göre	

program	yazılması	ve	yazılan	programa	göre	kitap	seçilmesi	konusundaki	endişeler	dinlendi.	Bu	

konuda	 bir	 görüş	 elde	 etmek	 üzere	 sürekli	 olarak	 deneme	 yanılma	 yöntemine	 gitmenin	

okutmanlar	üzerindeki	olumsuz	etkileri	anlatıldı.	

• Bahçeşehir	Üniversitesi,	modüler	sistemin	program	geliştirmede	kolaylık	sağladığından	söz	etti.	

Modüler	 sistem,	öğrencilerin	 istekleri	 ve	 geri	 dönütleri	 doğrultusunda	programda	değişiklikler	

oluşturmaya	 fırsat	 sağlıyor.	 Her	 modülde	 gerek	 öğrencilerden,	 gerekse	 okutmanlardan	 geri	

dönüt	 alınıyor.	 Bu	 geri	 dönütler	 çalışma	 gruplarıyla	 inceleniyor	 ve	 böylece	 program	

şekillendiriyor.		

• İstanbul	Teknik	Üniversitesi	kitap	seçim	sürecinin	okutmanların	ve	öğrencilerin	beğenisine	göre	

yapıldığını	 ve	 bunun	 akabinde	 materyal	 ve	 test	 ofislerinin	 tüm	 yaptıklarını	 buna	 göre	

şekillendirdiğinden	 bahsetti.	 Bunun	 büyük	 bir	 iş	 yükü	 yarattığını	 ve	 öncelikle	 hedeflerin	

becerilerin	 belirlenmesini	 ve	 bunun	 takibinde	 kitap	 komisyonunun	 hedeflere	 uygun	 kitap	

seçmesi	 gerektiğini	 dile	 getirdi.	 Kitabın	 programı	 değil	 de	 programın	 kitap	 seçimini	

şekillendirmesi	 gerektiğinden	 savundu.	 Programın	 ve	 hedeflerin	 ihtiyacı	 olan	 noktaları	

karşılamayan	kitapların	eksiklerinin	materyal	geliştirme	ofislerinin	hazırladıkları	ve	ek	kaynaklar	

ile	 desteklendiğini	 anlattı.	 Piyasadaki	 kitapların	 ihtiyaçlarımızı	 karşılamada	 yetersiz	 kaldığı,	 bu	

durumun	öğrencilerin	orijinal	kitap	alma	oranlarında	düşüşe	sebep	olduğu	bahsedildi.	

• Bunun	 üzerine	 İTÜ’deki	 Yazma	 Becerileri	 için	 kitap	 yazımı	 gibi	 örneklerin	 diğer	 üniversitelerle	

belirli	 platformlar	 üzerinden	 paylaşılması	 gerektiği	 dile	 getirildi.	 İTÜ	 kitap	 örneklerini	 tüm	

üniversitelere	yollayacak.	

• İstanbul	Medipol	Üniversitesi	 kitap	 satışları	 konusundaki	 zorluklarını	dile	 getirdi.	Geliştirdikleri	

programa	 en	 uygun	 kitabın	 seçildiğini	 ancak	 vakıf	 üniversitesi	 olmasına	 rağmen	 öğrencilerin	

orijinal	 kitap	 satın	 almak	 istemediklerini,	 korsana	 yöneldiklerini	 anlattı.	 Yayınevlerinin	

Türkiye’deki	Program	Geliştirme	toplantılarına	bir	şekilde	dahil	olabileceği	dile	getirildi.		

• Avrupa	Dil	Ölçeğinin	Program	Geliştirmede	gerçekten	uygulanıp	uygulanmadığından	bahsedildi.	

• Osmangazi	Üniversitesi	Avrupa	Dil	Ölçeği	’ne	uygun	yıllık	bir	program	geliştirdiklerini	ve	1	yıldır	

uyguladıklarını	 anlattı.	 Avrupa	 Dil	 Ölçeğinde	 olup	 da	 kitaplarda	 olmayan	 noktaların	 kendi	
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geliştirdikleri	materyallerle	desteklediklerini	anlattı.	Kitapları	programa	uydurmanın	daha	kolay	

olacağı	 anlatıldı.	 Programı	 Geliştirmede	 Mühendislik	 öğrencileri	 için	 teknik	 İngilizce’nin	

programa	 eklendiğini	 ancak	 bu	 sefer	 okutmanların	 bu	 konuda	 bilgili	 olmadıkları	 için	 olumsuz	

geri	dönütler	verdiklerini	söyledi.	

• İstanbul	 Medeniyet	 Üniversitesi	 eskiden	 önce	 kitap	 seçtiklerini	 ve	 sonra	 ona	 göre	 program	

uyguladıklarını	 ancak	 son	 yıllarda	 bu	 yöntemden	 vazgeçtiğini	 anlattı.	 Denedikleri	 programın	

sonuçlarını	 1	 sene	 sonra	 göreceklerini,	 Hazırlık	 Programı’na	 ekledikleri	 Teknik	 İngilizce’nin	

sonuçlarını	beklediklerini	anlattı.		

• İTYE’de	 Osmangazi	 Üniversitesi	 gibi	 aynı	 konuyu	 tartıştığını	 ve	 hazırlık	 biriminin	 hedeflerinde	

Teknik	 İngilizce	 olmaması	 gerektiğini,	 bunun	 bölüme	 geçildiğinde	 yapılması	 gereken	 bir	 iş	

olduğuna	karar	verdiklerini	çalışma	grubuyla	paylaştı.	

• Osmangazi	Üniversitesi,	Teknik	 İngilizce’nin	hazırlık	sınıflarının	görevi	olmadığını,	bunun	yerine	

hazırlık	sınıflarında	Genel	İngilizce	olması	gerektiğini	dile	getirdi.	

• İTÜ,	 Genel	 İngilizce’nin	 öncelikle	 hazırlıkta	 öğretilmesi	 gerektiğini	 ve	 üniversitedeki	 tüm	

bölümlerle	 ilgili	 konuların	 hazırlık	 müfredatına	 eklenemeyeceğini	 anlattı.	 Tüm	 öğrencilerin	

dikkatini	 çekecek	 bir	 yöntem	 denediklerini,	 sunum	 ve	 münazara	 dersleri	 koyduklarını,	

mühendislik	dersleri	 için	grafik	yorumlama	ve	rapor	yazma	gibi	becerilerin	programa	eklemeyi	

düşündükleri	ve	bu	konuda	yeni	bir	kitap	yazacaklarını	söyledi.	

• İstanbul	 29	 Mayıs	 Üniversitesi,	 modüler	 sistemde	 kullanılan	 kitap	 serilerinin	 birbirini	

tekrarladığını,	bu	yüzden	3.	ve	4.	modüller	için	müfredatlarına	farklı	dersler	eklediklerini	anlattı.	

Bu	 dersler	 öğrencilerin	 bölümleriyle	 alakalı	 dersler	 ve	 hafta	 4	 saat	 alıyorlar.	 Bu	 uygulama	

sayesinde	 bölümlerin	 hazırlık	 sınıflarından	 beklediklerini	 karşıladıklarını	 dile	 getirdi.	 Böylece	

öğrencilerin	 grup	 çalışmalarına	 ve	 üretime	 yönlendirildiği	 söylendi.	 Haftalık	 yapılan	 kelime	

quizleri	 için	 genel	 akademik	 kelimeleri	 hazırlık	 programına	eklediklerini	 anlattı.	Öğrenciler	 her	

bir	 modülde	 bir	 proje	 yapıyorlar	 ve	 3.	 ve	 4.	 modüllerde	 öğrencilerin	 bölümlerine	 de	

odaklandıklarını	anlattı.	Derslerde	kullanılan	kitaplar	okul	tarafından	satın	alınıyor,	okul	kitapları	

da	 öğrencilerin	 okula	 ödediği	 yıllık	 ücrete	 yansıtılıyor.	 Yayınevlerinin	 sunumlar	 için	 okula	

geldiklerinde	 okuldan	 geri	 dönüt	 aldıklarını	 anlattı.	 Okuma	 becerileri	 için	 Pearson’dan	 destek	

aldıklarını	 ama	 bu	 becerinin	 anadilde	 okumanın	 azlığı	 ile	 de	 alakalı	 olduğunu	 söyledi.	 Eksik	

noktaların	beceri	bazından	odaklanılarak	giderilmeye	çalışıldığı	anlatıldı.	



	 20	

• Not	 bazlı	 program	 geliştirme	 yerine	 İstanbul	 29	 Mayıs	 Üniversitesi’ndeki	 gibi	 proje	 bazlı	

programların	öğrencileri	odaklamada	daha	iyi	olduğu	dile	getirildi.	

• İYTE,	 kapatılan	 üniversitelerden	 gelen	 öğrencilerle	 birlikte	 okuldaki	 ders	 saatlerinin	 artması,	

yeterli	 sayıda	okutman	olmaması	gibi	kaygıların	proje	bazlı	bir	 sistem	yürütmeyi	 zorlaştırdığını	

dile	getirildi.		

• Bölümdeki	 öğretim	 görevlilerinin	 İngilizce	 becerileri	 konusundaki	 beklentilerinin	 çok	 fazla	

olmasının	hazırlık	sınıfları	üzerinde	baskı	oluşturduğu	konuşuldu.	

• İstanbul	Ticaret	Üniversitesi	bölümlerdeki	sıkıntıların	öğrencilerin	yabancı	dil	seviyeleri	bahane	

edilerek	bölümlerdeki	yetersizliğin	hazırlık	sınıflarına	atfettiğini	dile	getirdi.	

• İstanbul	 29	 Mayıs	 Üniversitesi,	 British	 Council	 tarafından	 geçen	 sene	 hazırlanan	 rapora	 göre	

sorunun	 hazırlık	 sınıflarında	 değil,	 bölümlerdeki	 dil	 problemleriyle	 ve	 ders	 anlatımındaki	

eksikliklerle	ilgili	olduğunu	anlattı.	

• Bölümlerle	 hazırlık	 sınıfları	 arasında	 ortak	 bir	 işbirliği	 yaratılamamasının	 bu	 sorunlara	 sebep	

olduğunu	dile	getirildi.	

• İstanbul	Ticaret	Üniversitesi	herkese	açık	bir	sistemle	çalıştıklarını,	sistemlerinin	öğrencilere	web	

üzerinden	 paylaşıldığını,	 buradan	 stratejik	 planlara	 dahil	 ulaşılabildiğini	 dile	 getirdi.	 Program	

geliştirmede	ve	tasarlamada	öncelikle	temel	taşların	olması	gerektiği	söylendi.	Birçok	yaklaşımı	

incelediklerini	bu	yaklaşımların	 kendi	programlarına	en	uygun	özelliklerini	 seçtiklerini	 ve	bunu	

program	 geliştirmede	 kullandıklarını	 dile	 getirdi.	 İhtiyaç	 tespitlerinin	 de	 çok	 kanallı	 olarak	

yapıldığı,	 öğrenci	 grubunun,	 bölüme	 giden	 1.	 sınıf	 öğrencilerinin	 incelendiği	 ve	 bölümlerdeki	

öğretim	 görevlilerinin	 beklentilerin	 gözlemlendiği	 anlatıldı.	 Bunu	 yaparken	 detaylı	 anketlerle	

kullanıldı.	 Diğer	 yandan	 odak	 grupları	 oluşturularak	 tüm	 bu	 analizler	 kullanıldı	 ve	 buna	 göre	

program	oluşturuldu.	Daha	sonrasında	içe	dönük,	 ihtiyaçları	ve	hedefleri	karşılayan,	kendi	bilgi	

ve	 becerilerinin	 de	 farklında	 rasyoneller	 belirlendi.	 Avrupa	 Dil	 Ölçeği’ni	 benimsemedikleri	

söylendi.	 Önce	 program	 geliştirdiklerini	 ve	 buna	 bağlı	 olarak	 materyal	 seçtiklerini	 veya	

geliştirdiklerini	 anlatıldı.	 Yayınevlerinin	 uluslararası	 çalıştığı	 için	 üniversitenin	 beklentilerini	

karşılamadıkları	 vurgulandı.	 Etki	 altında	 kalmamak	 adına	 program	 geliştirme	 sırasında	 hiçbir	

kitabın	 incelenmediğini	 belirtildi.	 İhtiyaç	 analizinin	 program	 geliştirmede	 bel	 kemiği	 olduğunu	

eklendi.	 Müfredat	 oluştururken	 de	 ihtiyaç	 analizinin,	 materyallerin,	 beklentilerin	 bir	 araya	

getirildiği	anlattı.	Bu	uygulanırken	sürekli	olarak	kendini	denetlemekte	ve	güncellemekte	olduğu	

anlatıldı	ve	bunun	gerekliliği	vurgulandı.	“Gizli	Müfredat”	etkilerinden	kaçmak	için	de	önlemler	
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aldıklarını	ve	bunun	için	çeşitli	yaklaşımları	okullarında	uyguladıklarını	anlattı.	Buna	bağlı	olarak	

sonuçların	 ölçülmesi	 gerektiğini	 ve	 buna	 göre	 ölçme	 ve	 değerlendirme	 ofislerinin	 de	 tüm	 bu	

analizler	ve	sonuçları	çerçevesinde	şekillendiği	anlatıldı.		

• İstanbul	 Ticaret	 Üniversitesi,	 hazırlık	 okullarına	 gelen	 öğrencilerin	 dil	 seviyelerinin	 sürekli	

düştüğünü	 ancak	 program	 ve	 materyallerin	 giderek	 yükseldiğini	 anlattı.	 Bu	 nedenle	 seviyesi	

daha	 düşük	 olan	 öğrencileri	 A1’den	 ayrılıp,	 daha	 başka	 bir	modülle	 ele	 alındığını	 paylaştı.	 Bu	

uygulamanın	 olumlu	 sonuçlar	 verdiği	 vurgulandı.	 Başlangıç	 seviyelerinin	 sosyal	 becerileri	

odakladığı,	ileri	seviyelerde	akademik	becerilerin	daha	fazla	baskın	olduğunu	anlattı.	

	

-KAHVE	MOLASI-	

	

• İlk	yarıda	konuşulan	konular	Sinem	Bezircilioğlu	tarafından	özetlendi.		

• Hazırlık	 sınıfında	 derslerin	 becerilere	 göre	 ayrılması	mı	 yoksa	 tek	 bir	 İngilizce	 dersi	 olması	mı	

gerektiği	konuşuldu.	

• Sabancı	 Üniversitesi,	 öğrencilerin	 bölümlerde	 karşılaşacağı	 durumlara	 göre	 içerik	 bazlı	 bir	

program	 geliştirdiklerini	 ve	 uyguladıklarını	 dile	 getirdi.	 Dil	 bilgisi	 ve	 kelime	 bilgisinin	 programı	

desteklemek	 için	 kullanıldığı,	 ana	 kaygıları	 olmadığı	 vurgulandı.	 İçerik	 bazlı	 dil	 öğretiminin,	 dil	

bilgisini	arka	planda	bıraktığını	ancak	bunun	çok	fazla	sorun	yaratmadığı	anlatıldı.	Önce	program	

geliştirdikleri	 ve	 sonrasında	 kitap	 seçtikleri	 anlatıldı.	 Derslerde	 okutmanlara	 kendi	 yarattıkları	

materyalleri	 kullanma	konusunda	özgürlük	 tanıdıkları	dile	getirildi.	Öğrenciler	haftanın	1	günü	

sunum	 becerileri	 üzerine	 yoğunlaşıyorlar,	 ufak	 bir	 oranda	 bunu	 genel	 notlarına	 etki	 ediyor.	

Öğrencilerin	eleştirel	düşünce	becerilerini	geliştirmek	için	haftalık	yazma	görevleri	veriliyor.	Bu	

gibi	 ufak	 modüllerle	 ana	 program	 destekleniyor.	 Bölümlerdeki	 öğretim	 görevlileri	 de	 hazırlık	

öğrencilerine	 en	 az	 1	 ders	 anlatıyor.	 Bu	 dersler	 giriş	 seviyesinde	 olup	 hazırlık	 öğrencilerini	

zorlamayacak	 seviyedeler.	Böylece	öğrencilerin	bölümleri	hakkında	 fikir	 edinmeleri	 sağlanıyor.	

Bölümlerdeki	öğretim	görevlileri	hazırlık	sınıflarının	derslerine,	hazırlık	sınıflarındaki	okutmanlar	

da	 bölümlerdeki	 derslere	 girerek	 birbiri	 hakkında	 bilgi	 ediniyor	 ve	 böylece	 birbirlerinden	

beklentilerini	anlıyorlar.		

• İstanbul	 29	 Mayıs	 Üniversitesi,	 hazırlık	 sınıfı	 öğrencilerinden	 bölümleri	 hakkında	 sunum	

hazırlamalarını	 istiyorlar.	Bölüm	ve	hazırlık	öğrencileri	ara	ara	bir	araya	geliyorlar.	Arada	köprü	

oluşturacak	etkinliklere	önem	verildiği	vurgulandı.	
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• İYTE	 hazırlık	 sınıfının	 öğrenciyi	 üniversite	 hayatına	 hazırlayan	 bir	 ara	 durak	 olduğunu	 ve	

öğrencilerin	hazırlık	sınıfında	öğrendikleri	dil	becerilerinin	gerekliliğini	göremediklerini	anlattı.	

• Bölümler	 ile	 işbirliğinin	 hazırlık	 sınıfı	 üzerindeki	 hayalî	 beklentileri	 azaltmada	 faydalı	 olduğu	

vurgulandı.	

• İzmir	 Kâtip	 Çelebi	 Üniversitesi	 bölümlerdeki	 öğretim	 görevlileriyle	 buluşup	 onlarla	 iletişim	 ağı	

oluşturduklarını	 anlattı.	 Diş	 Hekimliği	 Fakültesi’nde	 ders	 gözlemlerine	 katılan	 okutmanlar	

bunların	faydalı	olduğu	görüşündeydi.	

• Bölümlerdeki	 derslerin	%100	 İngilizce	 olmasına	 rağmen	 derslerin	 Türkçe	 olarak	 anlatılmasının	

karşılaşılan	sorunlar	arasında	olduğu	vurgulandı.	Yabancı	dil	eğitiminde	fakülte	ile	hazırlık	sınıfı	

işbirliği	içerisinde	olması	gerektiği	bahsedildi.	

• Bölümlerdeki	 öğretim	 görevlilerinin	 eğitim	 bilimleri	 konusunda	 eksik	 olmaları	 da	 sınıflardaki	

eğitimin	kalitesini	etkiliyor.	

• Harran	 Üniversitesi	 de	 bölümlerin	 hazırlık	 sınıfından	 gelen	 öğrenciler	 konusunda	 yaptıkları	

baskıları	dile	getirdi.	

• Osmaniye	Korkut	Ata	Üniversite	öğrencilerin	 yabancı	 dil	 öğrenmek	 istediklerini	 ve	bu	 sebeple	

hazırlığa	geldiklerini	dile	getirdi.	İstekli	öğrencinin	okutmanlar	üzerinde	oluşturduğu	pozitif	baskı	

sayesinde	eğitim	kalitelerinin	yukarı	çekildiği	anlatıldı.	

• İsteğe	bağlı	hazırlık	öğrenmede	motive	edici	bir	kuvvetin	olması	gerektiği	konusuna	değinildi.	

• %30	 İngilizce	 bölümlerdeki	 öğrencilerin	 motivasyonlarının	 düşük	 olduğu	 dile	 getirildi.	 %30	

İngilizce	eğitimin	yürümediği,	%100	Türkçe	veya	%100	İngilizce	bölümlerin	olmasının	daha	doğru	

olduğu	tartışıldı.	

• Bazı	 üniversitelerin	 belli	 başlı	 dil	 becerilerini	 müfredattan	 çıkarması,	 sadece	 genel	 İngilizceye	

odaklanması,	1.	ve	2.	sınıflardaki	dil	eğitimine	de	yayarak	dil	eğitimini	daha	etkin	hale	getirmesi	

fikri	tartışıldı.	

• Lisans	 öğrenciler	 ile	 lisansüstü	 öğrencilerinin	 hazırlıktan	 beklentilerinin	 ayrı	 olmasına	 rağmen	

aynı	 hazırlık	 sınıfında	öğrenim	görmeleri	 de	okulların	 gördükleri	 sorunlar	 arasında	olduğu	dile	

getirildi.	

• İYTE’de	 lisansüstü	 öğrencileri,	 araştırma	 görevlileri	 ve	 öğretim	 üyeleri	 Akademik	 Yazma	

Merkezi’nden	 yardım	 alıyorlar.	 Bu	 öğrencilerin	 de	 belli	 başlı	 sorunlar	 yaşadığı	 dile	 getirildi.	

Lisansüstü	eğitimde	de	dil	öğretiminin	artması	gerektiği	bahsedildi.	Değişen	yönetmelikle,	etik	
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dersleri	 İngilizce	 olarak	 öğretildiği	 vurgulandı.	 Hiç	 İngilizce	 eğitim	 almamış	 lisansüstü	

öğrencilerin	buralarda	zorlandığı	dile	getirildi.	

• Dil	 engeli	 olmasının	 bölümlerdeki	 akademik	 başarıyı	 ve	 ilerlemeyi	 etkileyip	 etkilemediği	

konuşuldu.		
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HAZIRLIK	SONRASI	DİL	ÖĞRETİMİ	VE	İKİNCİ	DİL	ÇALIŞMALARI	ÇALIŞMA	GRUBU	RAPORU	

	

ÇALIŞMA	GRUBU	BAŞKANI:		 ÇİĞDEM	TİRKEŞ	(	KADİR	HAS	ÜNİVERSİTESİ	)	

RAPORTÖR:		 	 	 SALİHA	AKGÜN	(	YAŞAR	ÜNİVERSİTESİ	)	

KATILIMCILAR	

1	 AHMET	UĞUR	NALCIOĞLU	 ATATÜRK	ÜNİVERSİTESİ	

2	 MUSTAFA	İPEKÇİOGLU	 DOĞU	AKDENİZ	ÜNİVERSİTESİ	

3	 NEŞET	DURCEYLAN	 ESKİŞEHİR	OSMANGAZİ	ÜNİVERSİTESİ	

4	 NİHAL	TOPRAKÇI	 İZMİR	KATİP	ÇELEBİ	ÜNİVERSİTESİ	

5	 EFSUN	AKKAYA	 KOCAELİ	ÜNİVERSİTESİ	

6	 HİKMET	KARATAŞ	 OKAN	ÜNİVERSİTESİ	

7	 TAHİR	YAŞAR	 SİİRT	ÜNİVERSİTESİ	

8	 AYTEN	DEMİR	YİĞİT						 KOCAELİ	ÜNİVERSİTESİ	

9	 NİLÜFER	EPÇELİ		 TRAKYA	ÜNİVERSİTESİ	

	

GÜNDEM	MADDELERİ	ve	ÖNERİLER:	

1.	 YDYO’daki	 idari	 kadrolara	 ve	 hazırlık	 sonrası	 yabancı	 dil	 eğitimi	 programlarındaki	 yönetim	

kadrolarına	farklı	disiplinlerden	ve	branşlardan	öğretim	elemanlarının	atanması	

• YDYO	Yöneticilerinin	dil	eğitimi	alanında	uzmanlaşmış	kişilerden	seçilmesi	

• YDYO	bölüm	ve	programlarından	 idari	pozisyonların	yönetmelik	ve	tüzüklerde	tanımlanmış	

olması	ve	özellikle	devlet	kadrolarında	idari	pozisyonlara	getirilen	öğretim	elemanlarının	ek	

olarak	ücretlendirilmesi	(Milli	Eğitim’de	olduğu	gibi)	

2.	Türkçe	programlarda	servis	dersi	olarak	verilen	İngilizce	derslerinin	verimliliğinin	arttırılması		

• Öğrenme	 hedeflerinin	 ölçülebilir	 olmasını	 sağlamak	 için	 ve	 üniversiteler	 arası	

standartlaşmayı	sağlamak	adına	sadece	ders	sayısı	ve	saatinin	değil	öğrenme	hedeflerinin	de	

belirlenmiş	 olması	 (örneğin	 MYO’larda	 2	 ders	 haftada	 minimum	 2	 saat	 demek	 yerine	

öğrencilerin	A1.1	düzeyini	başarmaları	gibi	hedeflerin	konulması)			

• Türkçe	programlardaki	zorunlu	servis	dersi	olarak	verilen	dil	derslerinin	isteğe	bağlı;	seçimli	

dersler	olarak	verilmesi	

• MYO’larda	 2	 saatlik	 derslerin	 4	 yıla	 yaygın	 olarak	 verilmesi	 ve	 en	 az	 dörder	 saat	 olarak	

yeniden	düzenlenmesi		
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3.	Mevcut	haliyle	verimsiz	bir	uygulama	olan	uzaktan	eğitim	uygulamasına	son	verilmesi		

• Devlet	üniversitelerinde	uzaktan	eğitim	şu	anki	uygulandığı	şekliyle	oldukça	verimsiz		

• Daha	 fazla	 denetim	 gerekiyor.	 Ara-sınavların	 /	 vize	 sınavlarının	 online	 yapılması	 sınav	

geçerliliğini,	güvenilirliğini	tehlikeye	sokuyor.		

• Öğrenciler	yoklama	için	derse	girip	çıkıyor.	Dersin	sonuna	kadar	bile	kalmıyor.		

Uzaktan	eğitimin	tamamen	kaldırılması.	

	

4.		Hazırlık	sonrası	İngilizce	ders	programlarından	mesleki	İngilizce	beklentisi			

• ESP	dersleri	fakülteler	ve	bölümler	tarafından	verilmelidir.		

	

5.	Hazırlık	ve	Hazırlık	Sonrası	İngilizce	ders	programlarının	entegrasyonu	–	rotasyon		

• Geçişkenlik	 –	 belli	 aralıklarda	 belli	 sayıda	 öğretim	 elemanının	 iki	 program	 arasında	 yer	

değiştirmesi	-	Her	öğretim	elemanı	her	seviyede	ders	vermeli.		

	

6.	Hazırlık	 sonrası	yabancı	dil	derslerinin	öğrenme	çıktılarının	belirlenmesi	ve	bu	 	 	hedeflere	ne	

ölçüde	ulaşıldığının	ölçümlenebilmesi	(üniversiteler	arası	geçişte	intibak	konusu)	

• Üniversitelerin	program	dil	hedeflerine	göre	standart	öğrenme	hedefleri	belirlenmesi.		

• Öğrenme	 çıktılarının	 ve	 değerlendirme	 yöntemlerinin	 ölçümlenmesinde	 belli	 standartlar	

oluşturulması.			

• Sadece	dersle	sınırlı	görülmemesi	ve	ders	dışı	yapılanlarla	da	programlanması		

	

7.	İkinci	yabancı	dil	derslerinde	verimliliğin	arttırılması	

• Önemi	hakkında	farkındalık	yaratılması	

• Seçmeli	yabancı	dil	derslerinde	sürekliliğin	sağlanması	ve	gerçekçi	hedefler	belirlenmesi		

	

8.	Öğretim	elemanlarının	hizmet-içi	eğitimi	ve	motivasyon	konuları	

! Yabancı	 dil	 öğretim	 elemanlarının	 üniversitedeki	 çeviri	 ihtiyacının	 karşılanması	 gibi	

görevlerle	görevlendirilmesi	motivasyonu	olumsuz	etkiliyor.		

! Öğretim	 elemanlarının	 hizmet	 içi	 eğitimi	 konusunun	hazırlık	 sonrası	 dil	 programlarında	 da	

hazırlıktaki	kadar	önemsenmesi	ve	uygulanması		
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! Öğretim	 elemanları	 performans	 değerlendirmelerinde	 mesleki	 gelişime	 ne	 derece	 önem	

verildiğinin	bir	kriter	olarak	göz	önünde	bulundurulması		
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ÖLÇME	VE	DEĞERLENDİRME	ÇALIŞMA	GRUBU	RAPORU	

	

ÇALIŞMA	GRUBU	BAŞKANI:	JOHN	MCKEOWN	(MEF	ÜNİVERSİTESİ	)	

RAPORTÖR:		 	 											JENNIFER	DELP	(	YAŞAR	ÜNİVERSİTESİ	)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Genel	Değerlendirme	

Hazırlık	 programlarında	 yapılan	 değerlendirme	 yöntemlerinde	 ne	 gibi	 değişiklikler	 yapılabilir?	

Görüşler.		

- Değerlendirdiğin	şey	öğrettiklerin,	uygulamaya	koyduklarındır.		

- Değerlendirme,	 öğrencinin	 dil	 alt	 yapısı,	 vb.’den	 bağımsız	 olarak	 ilerleyen	 öğrenme	

sürecinde	o	an	başarabildiklerinin	yansıdığı	bir	tablodur.		

KATILIMCILAR	

1	 AHMET	OKKAN	 İSTANBUL	MEDENİYET	ÜNİVERSİTESİ	

2	 ESRA	KAYA	 İSTANBUL	ÜNİVERSİTESİ	

3	 ESRA	ŞİRİN	ARKOÇ	 TRAKYA	ÜNİVERSİTESİ	

4	 HÜSEYİN	KURT	 NAMIK	KEMAL	ÜNİVERSİTESİ	

5	 HÜSNÜ	ENGİNARLAR	 ORTA	DOĞU	TEKNİK	ÜNİVERSİTESİ	

6	 İREM	ÇOMOĞLU	 DOKUZ	EYLÜL	ÜNİVERSİTESİ	

7	 IRYNA	SEMENİUK	 PİRİ	REİS	ÜNİVERSİTESİ	

8	 KAHRAMAN	KILAVUZ	 SÜLEYMAN	DEMİREL	ÜNİVERSİTESİ	

9	 KENAN	BODUR	 İSTANBUL	MEDİPOL	ÜNİVERSİTESİ	

10	 M.	SERKAN	ÖZTÜRK	 NECMETTİN	ERBAKAN	ÜNİVERSİTESİ	

11	 MERAL	MELEK	ÜNVER	 ANADOLU	ÜNİVERSİTESİ	

12	 MERVE	SELÇUK	 KEMERBURGAZ	ÜNİVERSİTESİ	

13	 MUSA	ÖZDEMİR	 İNÖNÜ	ÜNİVERSİTESİ	

14	 NURTEN	ÇELİKKOL	BERK	 ESKİŞEHİR	OSMANGAZİ	

15	 RAMADAN	EYYAM	 DOĞU	AKDENİZ	ÜNİVERSİTESİ	

16	 SEDA	GÜVEN	 ESKİŞEHİR	OSMANGAZİ	ÜNİVERSİTESİ	

17	 SEVİM	GÜNGÖR	 ATILIM	ÜNİVERSİTESİ	

18	 UĞUR	TÜRKKAYNAĞI	 PAMUKKALE	ÜNİVERSİTESİ	

19	 YUSUF	ŞAHİN	 GİRESUN	ÜNİVERSİTESİ	
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- Yeteneklerini	 geliştirebilmeleri	 ve	 ilerleyebilmeleri	 için	 dil	 öğrencilerine	 geri	 dönüş	

sağlanmalıdır.	

- Bir	 adım	 öteye:	 Öğrencilerin	 İngilizceleri	 anlaşılacak	 kadar,	 iyi	 mi?	 Öğrenciler	 çeşitli	

iletişimsel	stratejiler	kullanabilecek	düzeyde	mi?		

- İletişimsel	işlevselliğe	odaklanılması.	

- Derslerin	 gerçekleştirilmesi	 kapsamında	 verilerden	 faydalanılması	 -	 değerlendirme	

öğrencinin	neler	öğrendiği	hakkında	bilgi	veriyor	mu?	

- Üniversitelerdeki	 bölümler,	 hazırlık	 sınıflarında	 öğrencilerin	 bölümlerine	 yeterince	

hazırlanamadığı	görüşündedir.		

	

Kaynaklar:	

• sf.	76-77.	TAPEV	/	BC	recommendations;		

• Oxford	University	EMI	study	:	Macaro/Dearden/	Ekincioğlu	(2015);		

• Coşkun	PYP	study	(2013)	

	

Değerlendirme	Sürecine	Bir	Örnek:	

• Bir	adım	ileri:	MEF	Üniversitesi	İki	Aşamalı	Hazırlık	Programı	kapsamında	online	ve	alternatif	

değerlendirme	süreçlerinden	faydalanmaktadır.	

• Öğrenciler	 sınıfa	 gelmeden	 önce	 bir	 dilbilgisi	 videosu	 izlerler	 ve	 sınıfa	 geldiklerinde	 de	

kontrollü	öğrenme	aşamasından	hocaları	tarafından	daha	az	yönlendirildikleri	daha	serbest	

bir	dil	öğrenim	aşamasına	geçmiş	olurlar.	

• Öğrenciler	 online	 ortamlarda	 dil	 becerilerini	 güçlendirecek	 çalışmalar	 yaparlar	 ve	 bu	

çalışmaların	yapılıp	yapılmadığı	bu	online	ortamda	notlandırılır.	

• Öğrencilerin	yaptığı	her	şey	değerlendirilir	ve	aldıkları	tüm	puanlara	aşama	aşama	eklenir.		

	

1) Geliştirici	(Formatif)	Değerlendirmelerde	Bulunulması	ve	Geri	Dönüş	Aralıkları	

	

Değerlendirme,	bir	tür	geri	dönüşte	bulunma	yöntemidir.		

Geliştirici	değerlendirmelerin	de	diğer	değerlendirmelere	ek	olarak	yapılması	dil	öğrencisine	detaylı,	

bağlama	uygun	geri	dönüşlerin	zamanında	sağlanmasına	olanak	sağlamaktadır.	
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Geliştirici	 değerlendirmelerin	 kullanılıp	 kullanılmayacağına	 dair	 sağlanacak	 anlaşmaya	 ek	 olarak,	

daha	fazla	geri	dönüşte	bulunulması	için	farklı	yöntemler	bulunması	gerekmektedir.		

Geri	 dönüş	 verilebilecek	 kanallar:	 quiz	 değerlendirmeleri,	 süreç	 odaklı	 yazma,	 okuma	 anlama	

soruları,	 telaffuz;	 çıkarımlar;	 sorular	 yöneltme;	poster	 sunumları,	 projeler,	 öğrencilerin	birbirlerini	

kontrol	etmesi.	

Fazladan	 zaman	 harcamadan	 geri	 dönüşte	 bulunulmasına	 olanak	 sağlayan	 yöntemler	mevcuttur:	

mevcut	uygulamaların	kullanımı.	

Çoktan	 seçmeli	 sorular	 vs.	 açık	 uçlu	 sorular;	 öğrencilerin	 başarılarının	 ölçümlerinde	 görülen	

eğilimler	ve	sınavların	hazırlanış	şekilleri.		

	

2)	Muafiyet	Sınavlarının	Güvenilirliği	ve	Standardizasyonu	

“Öğrenciler	hazırlık	programına	nasıl	giriyor	ve	bu	programlardan	nasıl	çıkıyor?”	

Standardizasyon	konusunda	çözülmesi	gereken	iki	nokta	vardır:		

A)	Seviyelere	ve	okutmanlara	bağlı	olarak	sınav	kaliteleri	farklılık	göstermektedir.	

B)	Üniversiteler	arasında	belli	bir	standardizasyon	söz	konusu	değildir.	

Toplantıda	ele	alınan	noktalar:	

- Farklı	 üniversiteler	 tarafından	 yapılan	 muafiyet	 sınavları	 aynı	 şeyleri	 değerlendirmiyor.	

Üniversiteler	 farklı	 değerlendirmeleri	 kullanmakta.	 Standardizasyon	 yok.	 Sınavların	 taklit	

edileceği	endişesi	taşımadan	sınavların	nasıl	paylaşılacağı.	

- Sınavlar	konusunda	kurumlar	arası	bir	karşılaştırma	yapılması	güvenilen	kurumlar	arasında	

farklı	 bir	 üniversitede	 yapılması	 halinde	 mümkün	 olabilir.	 Üniversiteler	 birbirlerinin	

sınavlarını	 yaparak	 fayda	 sağlayabilir.	 Kurumlar	 arasında	 seviyeler	 açısından	 bir	

karşılaştırmada	bulunulması.	

- Sınav	maddelerinin	 geliştirilmesine	 ilişkin	 yollar	 (Alt	 beceri	 yaklaşımı;	 sınav	maddelerinin	

geliştirilmesi	ve	denenmesi	kapsamında	Madde	Tepki	Kuramı	(MTK))		

- Zamanın,	kaynakların	ve	personelin	kısıtlı	olması	sebebiyle	tüm	beceriler	ölçülememektedir.	

Tüm	 becerilerin	 ölçülebilmesi	 için	 mevcut	 yöntemler	 dışındaki	 yöntemlerden	 nasıl	

faydalanılabilir?		

- Online	 sınav	 yapma	 seçeneği:	 Rasgele	 seçme:	 kolaylıkla	 yapılabilen	 bir	 seçenektir.	 Bu	

değişimleri	nasıl	getirebiliriz?	

- Transfer	öğrencilerin	sınav	sonuçları	bu	öğrencileri	kabul	eden	yeni	üniversiteler	tarafından	

sorgulanmaktadır.	Bu	anlamda	geçerlilik	nasıl	doğrulanabilir?		
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- Programın	 bir	 bütün	 halinde	 tutarlılık	 içerisinde	 yürütülmesini	 sağlamak	 amacıyla	

okutmanlarla	birlikte	standardizasyon	oturumları	gerçekleştirilmeli.	

- Öğrencilere	geri	dönüşte	bulunulması,	öğrenciler	ve	okutmanlar	için	şeffaflığın	sağlanması	ve	

puanlandırmada	eşitliğin	sağlanması	için	değerlendirme	araçlarının	kullanılması.		
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EK-2;	TOPLANTI	ORGANİZASYONU	DEĞERLENDİRME	SONUÇLARI	VE	YORUMLAR	

	

YDY	TOPLANTISI	ANKET	SONUCU	

NO	 MADDE	

TO
PL
AM

	
CE

VA
P	

ÇO
K	
İY
İ	

İY
İ	

YE
TE
RL
İ	

YE
TE
RS

İZ
	

Fİ
KR

İM
	

YO
K	

1	 Bilgilendirme	e-postalarının	içeriği	ve	zamanlaması	 56	 70%	 11%	 5%	 4%	 11%	

2	 Facebook	sayfasının	etkinliği	 55	 44%	 16%	 13%	 4%	 24%	

3	 Web	sayfasının	etkinliği	
(https://ydyotr.wordpress.com)	 56	 48%	 14%	 9%	 7%	 21%	

4	 İlk	defa	toplantıya	katılanlar	için	yapılan	oryantasyon	
sunumu	 55	 45%	 16%	 0%	 2%	 36%	

5	 Açılış	konuşmaları	 57	 56%	 26%	 7%	 2%	 9%	

6	 DEDAK/FOAI/TPLUS/FOCI	sunumları	 57	 46%	 37%	 9%	 5%	 4%	

7	 Çalışma	grubu	toplantıları	 56	 36%	 29%	 27%	 4%	 5%	

8	 Çalışma	grubu	başlıkları	 57	 37%	 32%	 21%	 5%	 5%	

9	 Çalışma	grubu	sonuç	sunumları	 56	 34%	 38%	 20%	 4%	 5%	

10	 Panel	 54	 48%	 22%	 20%	 4%	 6%	

11	 Sunulan	konaklama	alternatifleri	 54	 35%	 30%	 19%	 6%	 11%	

12	 Toplantı	paketi	(isimlik,	not	defteri,	kalem	vs.)	 58	 59%	 21%	 14%	 0%	 7%	

13	 Toplantı	programı	boyunca	yapılan	sunum	ve	
toplantıların	süresi	 56	 52%	 36%	 7%	 0%	 5%	

14	 İnternet	üzerinden	gerçekleştirilen	kayıt	işlemleri	 56	 75%	 14%	 4%	 0%	 7%	

15	 Kayıt	masasında	gerçekleştirilen	kayıt	işlemleri	 56	 75%	 11%	 2%	 0%	 13%	

16	 Kahve	arası	 56	 77%	 14%	 2%	 0%	 7%	

17	 Öğle	yemeği	 57	 65%	 21%	 7%	 0%	 7%	

18	 Akşam	yemeği	(Adabeyi)	 51	 75%	 6%	 2%	 4%	 14%	

19	 Şirince/Efes	turu	paketi	 36	 3%	 11%	 6%	 0%	 81%	

20	 Çeşme	Altınyunus	konaklama	paketi	 37	 14%	 19%	 0%	 0%	 68%	

21	 Konferans	salonunun	havalandırma	ve	aydınlatması	 56	 64%	 23%	 9%	 0%	 4%	

22	 Çalışma	grubu	toplantı	sınıflarının	havalandırma	ve	
aydınlatması	 55	 53%	 25%	 11%	 2%	 9%	

23	 Toplantı	programını	genel	olarak	nasıl	
değerlendirirsiniz?	 46	 76%	 17%	 2%	 0%	 4%	
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1-TOPLANTI	PROGRAMI	İLE	İLGİLİ	NELERİ	BEĞENDİNİZ?	

• Her	şey	çok	güzeldi.	

• DEDAK-FOAI-TPLUS-FOCI	sunumlarını	beğendim.	

• Çalışma	grupları	oluşsun.	

• Toplantı	programı	organizasyon	açısından	gerçekten	güzel	dizayn	edildi.	Sunulan	ortamlar	

gerçekten	güzeldi	ve	faydalı	oldu.	

• Organizasyon	takımının	sıcak	ve	samimi	tavırları	en	çok	beğendiğim	konuydu.	Kendilerine	

teşekkür	ediyorum.	

• Başarılı	ve	verimli	bir	toplantı	olduğunu	düşünüyorum.	Özellikle	akreditasyon	çalışmaları	çok	

etkileyici	ve	heyecan	verici.	Diğer	çalışma	gruplarına	katılma	imkanım	olmadığı	için	o	konuda	

yorum	yapamadım.	Emeği	geçen	herkese	teşekkürler.	

• Her	şey	çok	güzel	organize	edilmişti.		Herkes	çok	misafirperverdi	özellikle	Yaşar	Üniversitesi	

rektörünün	desteği	çok	belliydi.	Bunu	görmek	çok	hoşuma	gitti.	YÖK	başkan	vekilinin	

toplantıya	katılımının	sağlanması	çok	gerekli	ve	önemliydi.	Oryantasyon	etkinliği	yapmanız	

yeni	katılmalar	adına	faydalı	oldu.	

• Paylaşıma	yönelik	olması.	

• Yeni	katılımcılar	için	oryantasyon.	

• Toplantı	öncesi	çalışma	gruplarının	belirlenerek	iletişime	geçilmesi.	Konuşulacak	konuların	

önceden	belirlenmesi.	Çalışma	gruplarının	değerlendirme	sunumlarının	yapılması.	

Yöneticiler	arasında	bir	çeşit	iletişim	ağı	oluşturulması.	

• Kapsam	ve	işleyiş	güzeldi.	Organizasyon	açısından	iyi	bir	örnek	oluşturdu.	

• Focused	ve	practical	olması.	

• Toplantıda	gerçekleştirilen	tartışmalarda	tüm	katılımcılar	söz	alma	fırsatı	buldu.	Bu	anlamda	

çalışma	grupları	oldukça	etkili	oldu.	Üstelik	varlığından	haberdar	olmadığımız	uygulamaları	

öğrenmek	ve	uygulanışı	hakkında	bilgi	edinmek	ufuk	açıcı	oldu.	

• İlk	kez	gelenlere	oryantasyon	grup	çalışmalarının	yapılması,	ilk	ve	son	sunumlar.	

• Organizasyon	çok	düzenliydi.	İçerik	oldukça	doluydu	ve	samimi	bir	ortam	vardı.	

• Zamanlama	ve	akış	iyiydi.	

• Organizasyon-yönlendirme-ilgi	ve	alaka-ikram-fiziki	koşullar-samimiyet-profesyonellik	

güzeldi.	

• Ev	sahipliğiniz	ve	güler	yüzünüz	için	teşekkürler.	
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• Her	şey	çok	güzeldi.	

• Farklı	çalışma	gruplarının	oluşturulması	faydalıydı,	seçilen	konuların	tartışılmasını	

kolaylaştırdı.	Genel	anlamda	başarılı	bir	toplantıydı.	

• Soruların	daha	önceden	bize	e-posta	ile	gönderilmesi	güzeldi.	

• Yeni	katılımcılar	için	oryantasyon	yapılması	ve	Rektör	Beyin	konuşmasını	oldukça	iyi	buldum.	

Organizasyon	başarılıydı	ve	akşam	yemeği	çok	keyifliydi.	

• Baştan	sona	her	türlü	detay	düşünülmüş.	Çok	güzel	bir	şekilde	ağırlandık.	Çok	teşekkürler.	

• Önce	gelen	mailler	ve	Facebook	grubu	kurulması.	

• Çok	profesyonelce	organize	edilmiş.	Görev	alan	tüm	arkadaşlar	çok	yardımsever	ve	

güleryüzlüydü.	

• Genel	organizasyon	çok	başarılıydı.	Bilgilendirme	etkiliydi.	

• Organizasyon	sorunsuzdu.	Önceden	tartışma	konularının	belirlenmesi	ve	hangi	çalışma	

grubuna	katılacağımızın	sorulması	ve	misafirperverlik	gösterilmesi	iyiydi.	

• Oryantasyon	sunumu	ve	programa	büyük	ölçüde	uyulması.	

• Program	çok	güzel	düzenlenmişti,	grup	toplantıları	çalışmaları	çok	verimli	geçti.	Değişik	

çalışma	gruplarına	da	katılma	şansımız	olsa,	farklı	çalışma	gruplarını	takip	edebilirdik.	

• Toplantı	lokasyonu,	ön	bilgilendirme	ve	ağırlama	harikaydı.	Konu	başlıkları	önemli	olanlara	

yönelik	ve	konuya	odaklı,	güzeldi.	Genel	olarak	çok	memnun	kaldım.	

• YÖK	başkan	vekilinin	toplantıya	davet	edilmesi	oldukça	faydalı	oldu.	Her	grup	sadece	kendi	

çalışma	alanıyla	ilgili	değil,	tüm	YDY	sorularını	değerlendirme	imkanı	bulmuştur.	

• Organizasyon	gayet	güzeldi.	Emeği	geçen	herkese	teşekkürler.	

• Güzel	organizasyon	edilmiş,	katılım	dostu	bir	planlama	yapılmış,	teşekkürler.	

• Sunuşlar-zaman	yönetimi-organizasyonun	tamamı-Prof.Dr.	Hasan	Mandalın	teşrifleri.	

• Herkesin	emeğine	sağlık	çok	güzeldi.	

• Meslektaşları	tekrardan	görmek	güzeldi.		

• Her	detay	düşünülmüş	teşekkürler.	

• Güzel	bir	organizasyondu.	Testing-	Hazırlık	sonrası	İngilizce	olmalı	mı?	

• Ev	sahipliği-güleryüz-değinilen	temalar	çok	hoştu.	

• Odak	gruplarındaki	fikir	alışverişleri	ve	yemek		güzeldi.	

• Kayıt-	toplantı	süreleri-kahve	araları	iyi	planlanmıştı.	Akşam	yemeğinin	topluca	organize	

edilmesi	keyifliydi,	teşekkürler.	
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• Akıcılığı	iyi	düzenlenmişti.	Sıralama	iyiydi.	

• Lokasyon	ve	organizasyon	iyiydi.	

• Operasyonel	yönetim	harikaydı.	Engin	Hocanın	ev	sahibi	olarak	koşturmaması	ve	toplantı	

yöneticisi	olarak	gereğinin	yapıldığını	gösterir.	Toplantı	öncesi	arkasındaki	takıma	doğru	

görevleri	verdiğini	gösterir.	

	

2-	TOPLANTI	PROGRAMI	KAPSAMINDA	GELİŞTİRİLMESİ	GEREKEN	NOKTALAR	NELERDİR?	

• Bir	sonraki	toplantıya	kadar	üzerinde	durulacak,	çalışılacak	ve	öncelik	olarak	uzlaşılması	

gereken	konuların	ve	eylem	planlarının	oluşturulması.	

• Temalı	grup	toplantıları	organizasyon	içinde	yer	almalı.	

• Ele	alınan	bazı	konularda	daha	kapsamlı	oturumlar	yapılabilir.	

• Toplantıya	sadece	YDY	yöneticileri	değil,	yabancı	dil	eğitiminin	diğer	paydaşları	da	davet	

edilmeli.	Milli	Eğitim	Bakanlığı’ndan	yöneticiler,	öğrenci	temsilcileri	ve	YÖK’ten	temsilciler	

her	bir	çalışma	grubuna	davet	edilmeli.	

• Biraz	yoğundu.	Aralar	yeterli	değildi.	

• Tartışma	konularının	somut	kararlara	bağlanamaması.	

• Çalışma	grupları	için	ayrılan	zaman	belirli	konulara	odaklanmak	ve	çözüm	önerileri	sunmak	

için	yeterli	değildi.	Çoğu	şey	yüzeysel	olarak	geçildi.	Bu	konuda	daha	farklı	bir	planlama	

yapılabilir.	

• Program	3	gün	olabilir.	YÖK	ile	ilgili	girişim	ve	işbirliği	artırılıp	daha	net	cevaplar	istenebilir.	

• Sorunları	konuşmaktan	çok	çözüm	önerilerine	odaklanılmalı.	DEDAK	çalışmaları	hızlanmalı.	

• Çalışma	grupları	daha	hazırlıklı	olarak	organize	edilebilir.	Alt	başlıklar	ve	problemler	önceden	

istenebilir.	

• Benzer	konuların	her	yıl	tekrar	etmemesi	için	sonuç	raporlarının	paylaşılması	neticesinde	bir	

sonraki	programın	içeriğinin	düzenlenmesi.	

• Toplantıya	katılım	her	geçen	sene	artıyor.	Bu	sevindirici	olmakla	birlikte	toplantının	süresinin	

etkin	olarak	kullanılmasını	etkiliyor.	Devlet	ve	vakıf	üniversitelerinin	ayrı	gruplandırılması	iyi	

olabilir.	

• YÖK’ün	ve	öğrenci	temsilcilerinin	tüm	oturumlara	katılımı.	

• Çalışma	grubu	alt	başlıkları	daha	sistematik	bir	şekilde	önceden	belirlenebilir.	

• Spesifik	grup	toplantılarına	ayrılan	sürenin	artırılması.	
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• Özellikle	son	gün	yapılan	çalışma	grubu	sonuç	sunumlarının	zamanlamasına	daha	çok	dikkat	

edilmesini	rica	ediyorum.	Sunumlar	gereksiz	derecede	uzun	ve	ayrıntılıydı.	

• Çalışma	grubu	konularının	daha	‘structured’	olabilmesi.	

• Grup	toplantıları	bazen	amacından	saptı	ve	bireyselleşti.	Bir	sonraki	toplantıda	grup	

başkanlarına	her	üniversiteye	söz	verme	imkanını	verme	açısından	telkinde	bulunulmalı.	

• Konaklama	alternatifleri	hoşumuza	gitmedi.	Daha	kapsamlı	bir	alternatifler	listesi	

hazırlanabilir.	

• Öncelikle	toplantı	içeriğinin	daha	önceden	ve	herkese	katkı	sunma	fırsatı	verecek	şekilde	

duyurulması	faydalı	olacaktır.	

• Odak	çalışma	gruplarında	daha	organize	olunması.	Testing	ve	Assessment	grubunda	

organizasyon	zayıftı.	Dağınık	bir	çalışması	oldu.	Sonuç	raporu	da	zayıftı	ve	grup	başkanı	etkili	

bir	yöntem	sergilemedi.	Kendi	üniversitesinin	reklamına	odaklandı	daha	çok.	Sanki	ürün	

yerleştirme	yapılmış	gibi	hissettim.	

• Kamu	misafirhaneleri	konaklama	opsiyonlarına	eklenebilir.	Zira	çok	daha	uygun	ve	yakın	

olanlar	var.	

• Konaklama	konusunda	çeşitli	seçenekler	sunulabilir.	

• Her	şey	çok	güzeldi.	Aralarda	müzik	olabilirdi.	

• Odak	gruplarında	sorunların	paylaşılması	çok	güzel.	Ancak	çözüm	önerileri	ile	gelinmesi	ve	

sadece	paylaşmakla	kalınmamalı	düşüncesindeyim.	

• Tavsiye	edilen	konaklama	yerlerinin	sayısı	artırılmalı	ve	dikkatle	seçim	yapılmalı.	09:00-17:00	

program	çok	uzun.	Bazı	bölümlerin	süresi	kısaltılabilir.	Sunum	yapan	hocalarımızı	süre	

konusunda	uyarmalı.	

• Çalışma	grupları	için	ayrılan	süre	daha	uzun	olabilir.	İngilizce	dışındaki	dillerle	ilgili	çalışmalar	

daha	fazla	ele	alınabilir.	

• Bir	sonraki	toplantı	için	konu	başlıkları	yeniden	değerlendirilmeli.	Toplantı	için	bir	tema	

belirlenmesi	ve	konuşma,	panel,	çalışmaların	o	tema	çerçevesinde	olması	daha	verimli	

olabilir.	

• Toplantıda	bir	bölüm	iyi	örneklere	ayrılabilir.	Her	sene	2	yada	3	üniversite	seçilerek	bir	

sunumla	ve	görsellerle	iyi	uygulamaları	paylaşabilirler.	Her	seneki	toplantı	için	genel	

konuların	yanı	sıra	bir	tema	seçilip	irdelenebilir.	
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3-DİĞER	GÖRÜŞ	VE	ÖNERİLERİNİZ:	

• Toplantılar	kamera	kaydı	ile	arşivlenip	belli	kısımları	yayınlanabilir.	

• Yaşar	Üniversitesi’ne,	organizasyonda	emeği	geçen	herkese	çok	teşekkürler.	Toplantının	

follow	uplarının	önemli	olduğunu	düşünüyorum.	

• İngilizce	hocaları	dışındaki	dillerde	hoca	olarak	çalışan	meslektaşlarımızın	bu	toplantılara	

katılımı	daha	çok	özendirilmeli.	

• Teşekkürler.	

• Tüm	emeğiniz	ve	misafirperverliğiniz	için	çok	teşekkür	ederiz.	

• Tüm	görüş	ve	önerileri	ifade	etmek	için	yeterli	zaman		ve	olanak	sağlandı.	Çok	demokratik,	

kapsamlı,	motive	edici	bir	toplantı	olmuştur.	Teşekkürler.	

• Toplantı	için	ortaya	konulan	emek	ve	mesai	kendini	açıkça	gösteriyordu.	Emekleriniz	ve	çok	

güzel	geçen	iki		gün	için	teşekkürler.	

• Toplantı	katılım	belgesi	oluşturulup	bunların	kurumlarımıza	gönderilmesini	rica	ederim.	Zira	

aldığımız	görevlendirme	harcırahlarının	ispatı	bunlar	olacaktır.	Rektörünüzün	toplantımızın	

her	adımında	bulunması	sizin	için	gurur	verici	bizim	için	ise	daha	prestijli	olmanızı	

düşündürtmüştür.	Her	şey	için	teşekkür	ederim.	

• Teşekkürler.	

• DEDAK	çalışmalarına	hız	verilmeli	ve	akreditasyon	çalışmalarının	sonuçlandırılmasına	ağırlık	

verilmelidir.	

• Teşekkürler.	

• Çok	teşekkür	ederiz.	

• Çok	teşekkür	ediyorum.	Organizasyon	muhteşemdi.	

• Yüksekokul	yönetimleri	sık	sık	değiştiği	için	e-mail	listesinin	güncel	olmasına	dikkat	edilmeli.	

Teşekkürler.	

• YÖK’ün	ev	sahipliğinde	Türkiye’nin	her	ilinde	tek	tek	yapılacak	şekilde		planlanıp	

uygulanması.	

• Bu	güzel	organizasyon	ve	emekleriniz	için	teşekkür	ediyoruz.	

• Çok	memnun	kaldım.	

• Yaşar	Üniversitesi	YDYO’ya	teşekkürler.	

• Teşekkür	ederiz.	

• Büyük	emek	sarf	edilmişti.	Katılanlar	adına	emekleriniz	ve	ilginiz	için	teşekkür	ederiz.	
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• Kampüs	ulaşım	açısından	uygun	bir	yerde	ama	araç	ile	gelenlerin	en	çok	yaşadığı	sorun	park	

alanı	sıkıntısı.	Bu	husus	da	geliştirilebilir.	Aracı	park	etme	sıkıntısından	ilk	gün	ilk	oturuma	

yetişemedim.	Geliştirilmeli.	

• Çalışma	gruplarının	bir	sisteme	göre	çalışması	gerek:	son	2	yılın	önerilerini	gözden	geçir	/	

ortak	noktaları	bul	/	hayata	geçen	önerileri	tespit	et	/	hayata	geçmeyenleri	tartış	ve	

gerçekleştirme	yöntemlerini	belirle	/	yeni	önerileri	değerlendir	/	olumlu-olumsuz	yönlerini	

tespit	et	/	oyla	/	genel	kurula	sun.	

• Kampüs	alanında	mescit	olarak	kullanılabilecek	küçükte	olsa	bir	sınıf,	oda	ya	da	herhangi	bir	

alanın	tayin	edilmesi	daha	iyi	olabilirdi.	Tüm	emekleriniz	için	teşekkür	ederim.	

• Teşekkürler.	Güzel	bir	sahipliği	idi.	

• Toplantı	sonunda	yapılan	değerlendirme	sunumları	ile	ilgili	bilgiler	katılımcı	üniversite	

rektörlüklerine	bildirilebilir.	Değişik	üniversitelerin	fiziki	ortamlarını	görmek	ve	etkileşimde	

bulunabilmek	için	derslikler	ve	ders	materyalleri	istekli	katılımcılara	gezdirilebilir	ve	

paylaşılabilir.	Teşekkür	ederim.	

	

	

	

	

	

	

	

	


