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17-18 Ekim 
2014 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

YDYO YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI PROGRAMI 
  
                                                      

  

17 Ekim 2014 Cuma  
Sabah Oturumları - Turizm Fakültesi Konferans Salonu 

09:00-

10:00 
Kayıt 

10:00 

11:00 
Açılış Konuşmaları 

11:00-

12:00 
Dr. Simon Phipps - Educational management 

13:00-

14:00 
Öğle  Yemeği 

 
Öğleden sonra oturumları: Turizm Fakültesi Derslikleri. 

 

14:00-

15:00 
Eşzamanlı grup çalışmaları 

15:00-

15:20 
Ara/çay molası 

15:20-

16:00 
Eşzamanlı grup çalışmaları ve raporlama 

16:00-
17:00 

Ara 

17:00 Talas turu ve akşam yemeği 

18 Ekim Cumartesi 
Turizm Fakültesi Konferans Salonu 

09:30-

10:30 
Grup çalışmaları geri bildirimi 1. oturum 

10:30-

10:50 
Ara/çay molası 

10:50-

11:50 
Grup çalışmaları geri bildirimi 2. oturum 

11:50-
12:30 

YDYO yöneticiler Grubu öneriler ve Planlama konuları 

12:30 - Yemek 

                     Kapanış 
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

8. YDYO YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 
            

1. Hizmet İçi Eğitim ve Mesleki Gelişim 
 
Grup Başkanı   : Aliye Hale Bingöl 
 
Raportör            : Işıl Özpoyraz 
 

 

 Katılımcı Adı-Soyadı Kurumu 

1.  Aliye Hale Bingöl Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

2.  Birşen Göçmen Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

3.  Abdullah Ertaş Atılım Üniversitesi 

4. Şaban Çepik Zirve Üniversitesi 

5.  Yasin Karatay Düzce Üniversitesi 

6.  Hamide Çakır Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

7.  Bahar İşigüzel Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

8.  Özge Cengiz Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

9.  Efsun Akkaya Kocaeli Üniversitesi 

10. Öznur Gülden İstanbul Üniversitesi 

11.  Nilüfer Epçeli Trakya Üniversitesi 

12.  Sadık Çalışkan İnönü Üniversitesi 

13.  Kenan Dikilitaş Gediz Üniversitesi 

14 Wayne Trotman İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 

15 Simon Phipps Anatolia Training Institute 

16 Zübeyde Sinem Genç Uludağ Üniversitesi 

17 Şule Yüksel Ege Üniversitesi 

18 Dilek Canlıer Bekem Ege Üniversitesi 

19 Hakan Ülke Yeditepe Üniversitesi 
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SEÇİLEN KONU BAŞLIKLARI: 
KONU 1 Bir önceki yıl düzenlenen “7. YDYO Yöneticileri Toplantısı”nda hizmet içi 
eğitim ve mesleki gelişim ile ilgili konuşulan konuların ve gelinen noktaların 
hatırlatılması. Mevcut uygulamaların paylaşılması.  
Bu alt grup toplantısına katılan bütün yöneticiler hizmet içi eğitim ve/veya mesleki eğitimin bir 
kurumun gelişmesi için şart olduğunda birleştiler. Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve 
Zirve Üniversitesi temsilcileri konu ile ilgili mevcut uygulamaları hakkında katılımcıları 
bilgilendirdiler. Bu uygulamaların ortak noktalarının yeni başlayan okutmanların ve tecrübeli 
okutmanların eşleştirildiği “mentoring” sistemi, düzenli ders gözlemleri ve gözlem sırasında 
ve sonrasında tutulan “check-list”ler ve raporlar olduğu görüldü. “Mentoring” sisteminin daha 
çok gönüllülük üzerinden yürütülüğü özellikle belirtildi.  
 
KONU 2 Yapılan çalışmaların daha iyi yürütülebilmesi için YDYO’larda “Teacher 
Training” birimlerinin gerekliliği:  
“Teacher Training” birimlerinin kurumlarda gerekli olduğu bildirildi. Fakat genellikle bu hizmet 
içi eğitimin, söz konusu üniteler ve/veya bireysel olarak, gönüllülük bazında verildiğini ve 
kurumlarda her gönüllü olan öğretim görevlisi/okutmanın bu işi yapmak için gerekli donanıma 
sahip olmayabileceği ve bunun da verilen eğitimin kalitesini olumsuz yönde 
etkileyebileceği/etkilediği ifade edildi. 
Öneriler:  

Bu kapsamda (diğer birimler için geçerli olduğu gibi) “Teacher Training” birimlerinde 

çalışanlar için iki türlü beklenti / teklif çıkartıldı: 

1) Ders yüküne ilaveten çalışma yükünün değişik birimler için tanımlanması ve bunun 

ücretlendirilmesi, 

2) Bu özel amaçlı birimlerin YÖK tarafından tanınması, desteklenmesi ve ders dışı iş 

tanımlarının yapılması.  

 
KONU 3 Hizmet içi eğitim ve mesleki gelişimi teşvik için kurumlarda yapılabilecek 
uygulamalar: 
Etkili hizmet içi eğitim ve/veya mesleki eğitimin verilebilmesi için tercih edilen bir yöntemin 
yabancı konuşmacı/eğitmen getirmek olduğu ifade edildi. Fakat gelen bu eğitmenlerin 
geldikleri kurumun kültürüne yabancı olmaları ve o kurumun ihtiyaçlarının tam olarak neler 

 
olduğuna vakıf olmamaları ve böyle insanları kurumlara getirmenin masrafını her 
üniversitenin kolaylıkla karşılayamaması gibi nedenlerden dolayı ihtiyaca tam olarak cevap 
veremediğinde fikir birliğine varıldı. 
Dolayısı ile hizmet içi eğitim ve/veya mesleki eğitim süreçlerini en verimli kılma yönteminin 
“Peer Observation” olduğunda hem fikir olundu. “Peer Observation” yönteminin avantajları iki 
madde halinde sıralandı: 

1) Her okulun/kurumun ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilinir. 

2) Neredeyse hiçbir maddi yükü yoktur. Misyonu öğretmenlerin eğitimi ve hizmet içi 

destek çalışmalarına katkı olan T-Plus Projesi’nin internet sayfasında 

(http://www.tplusturkey.org) “Peer Observation”ların her aşaması için 

kullanılabilinecek “checklist”lerin bulunduğu belirtildi. 

 

 “Peer Observation” uygulamalarına ek olarak “Best Practice” sunumları da önerildi. Bu “Best 

Practice” sunumlarında her öğretim görevlisi/okutman kendi derslerinde çok iyi gitmiş 

yöntemleri diğer meslektaşları ile paylaşması öngörüldü.  

 

http://www.tplusturkey.org/
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Öneriler:  
Üniversitelerde kullanılan performans puanlamasına kurum içi yapılan sunumlar ve bunlara 
katılımların da eklenmesi ve böylece hem sunum vermenin ve hem sunumlara gitmenin 
özendirilmesi gerektiği vurgulandı.  
 
DİĞER KONU BAŞLIKLARI ve ÖNERİLER: 

1) Yakın üniversitelerin kendi aralarında öğretim görevlisi ziyaretlerini kolaylaştırmaları 

ve böyle ziyaretler için maddi destek sağlanması, 

2) Değişim Programı Farabi çerçevesinde kısa ve uzun süreli kurumlar arası yetişmiş 

öğretim elemanı dolaşımı seçeneğinin tanımlanması ve bunun programa eklenmesi. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38039 Melikgazi – KAYSERİ  

Tel & Faks: 0 352 437 52 78                                              eposta:bilgi@ydyo.erciyes.edu.tr 

 

                                                      17-18 Ekim 2014                                        
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

8. YDYO YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 
 
 

2. HAZIRLIK SONRASI İNGİLİZCE EĞİTİMİ 

 

Grup Başkanı   : Güven Çiftçi 

Raportör            : Dilek Önem 

 

 Katılımcı Adı-Soyadı Kurumu 

1.  Turgut Turunç 
 

Oxford Üniversitesi Yayınevi 

2.  Özlem Karakış 
 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

3.  Muzaffer Dağlıoğlu 
 

Akdeniz Üniversitesi 

4. Duygu Serdaroğlu  
 

TOBB Üniversitesi 

5.  Rana Tubin Kılıç 
 

Yeditepe Üniversitesi 

6.  Elif Canan Onat 
 

Bahçeşehir Üniversitesi 

7.  John Mckeown 
 

MEF Üniversitesi 

8.  Tuğba Şeker 
 

Zirve Üniversitesi 

9.  Feride Güven  
 

Atılım Üniversitesi 

10. Neşet Durceylan 
 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

11.  Harun Öztürk 
 

Düzce Üniversitesi 

12.  Güven Çiftçi 
 

Fatih Üniversitesi 

13.  Dilek Önem 
 

Erciyes Üniversitesi 
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SEÇİLEN KONU BAŞLIKLARI: 
 
1. Bir önceki yıl düzenlenen “7. YDYO Yöneticileri Toplantısı”nda hazırlık sonrası 
İngilizce eğitimine ilişkin alınan karar ve çözüm önerilerinin ne derecede etkili olduğu 
tartışıldı 
 
a. Kurumlara göre alınan karar ve çözüm önerilerinin etkililik derecesinin farklılıklar gösterdiği 
tespit edildi.  Bazı üniversitelerde mevcut uygulamada hiçbir kayda değer değişikliğin 
olmadığı görülürken, diğer bazı kurumlarda ise toplantıda alınan yeni karar ve çözüm 
önerileri doğrultusunda birim içinde küçük çaplı değişikliklere gidildiği belirlendi. bazı 
kurumlarda geçen yılki toplantıda dile getirilen konuların daha üst makamlara taşınıldığı, 
rektörlük birimine bu anlamda geri bildirim sunulduğu belirtildi. Buna paralel olarak bazı 
kurumlarda ESP/EAP derslerinin hazırlık birimi yerine fakültelerin kendi öğretim elemanları 
tarafından verilmesinin sağlandığı, hazırlık birimi tarafından yalnızca genel akademik 
İngilizce (general academic English) verildiği görüldü.  
 

2. Hazırlık sonrası İngilizce eğitiminde farklı uygulamalar tartışıldı. 
 
a.Katılımcılar tarafından mevcut uygulamalar özetle sunuldu. Kurumlara göre farklı 
uygulamaların olduğu görüldü. Bu uygulamaların farklı içerik ve yöntemle sunular derslerle 
ortaya çıktığı belirlendi. Bazı üniversitelerde, hazırlık sonrası İngilizce eğitimi EAP ve ESP 
derslerine yer verirken, bazı üniversitelerde, akademik yazma( academic writing), geleştirel 
düşünce ve yazma (critical thinking and writing ), raporlama( reporting), sunum (presentation)  
ve bazı uluslararası sınavlara (TOEFL, IELTS)  yönelik derslere de yer verildiği görüldü. 
 
b. Hazırlık sonrası İngilizce eğitimi Türkçe ve İngilizce eğitim yapan bölümlere göre farklılık 
göstermekte olup, genel İngilizce olarak dört temel beceriyi geliştirmeye yönelik derslerin 
olduğu belirlenmiştir. Ders saati uygulamasında da farklılıklar mevcuttur. Haftalık ders saati 
kurumlara göre 2-6 saat arası değişiklik göstermektedir.  
 
c. Zorunlu hazırlık eğitimi dersleri için muafiyet sınav uygulamalarının farklılığı göze 
çarpmıştır. Kimi kurumlar sınavlarını kendileri hazırlarlarken, kimi kurumlar ise uluslar arası 
geçerliliği olan birtakım sınavları (TOEFL)ölçüt olarak kullanmaktadır. 
 
3.Üniversitelerde yürütülmekte olan mevcut İngilizce programlarında ne gibi 
yeniliklerin olduğu gündeme getirildi.  
 

a. Mevcut uygulamalar ESP ve EAP üzerinden tartışıldı. Bu anlamda bazı kurumlarda 
akademik İngilizceden (academic English )ziyade akademik dilin (academic 
language) üzerinde durulduğu, bu anlamda seçmeli derslerin de sunulduğu 
kurumların varlığı tartışıldı.  

 
b. Bazı kurumlarda tersyüz sınıf (flipped classroom) uygulamasına geçildiği görüldü. 

Sınıf dışında öğrencilere sunulan ders içeriğine paralel video kayıtlarının izlenmesi ve 
buna ilişkin öğrencilerin yapmaları gereken alıştırmalar sayesinde sınıf içinde öğretim 
elemanına daha çok vakit kazandırılması ve öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri 
sağlanarak daha verimli derslerin yapıldığı belirlendi.  

 

4. Ortak problemlerin tespiti yapıldı 

Toplantıda tartışılan problemler şu şekilde listelenmiştir: 
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a. Fakültelerde yürütülmekte olan hazırlık sonrası İngilizce eğitiminin planlanması ve 
tasarlanmasında fakülte ve bölümlerin belirleyici olması 

b. Buna paralel olarak hazırlık sonrası İngilizce eğitiminin planlanması ve uygulanması 
aşamasında fakülte ve bölümlerle iletişimin sağlıklı olmaması. 

 
c. Fakültelerin hazırlık birimlerinden fakülte içinde çeşitlilik gösteren bölümlere göre 

EAP/ESP bağlamında terminoloji öğretmelerini beklemeleri ancak bunun mümkün 
olmadığı 

d. Hazırlık sonrası İngilizce eğitiminde fakültelerin 1. sınıf öğrencilerinin 1. ve 2. yarıyılda 
almakla yükümlü oldukları ders sayısının üniversitelere göre 4-11 olmak üzere 
farklılık göstermesi ve bu durumun öğrencilerin İngilizce derslerine olan tutumları 
üzerindeki olumlu/olumsuz etkisi 

e. Hazırlık sonrası gelinen İngilizce düzeyine yönelik pazarda uygun seviye ve içerikte 
ESP ders araç- gereçlerinin bulunmaması,bu araç-gereçlerin çoğunlukla öğrencilerin 
seviyelerinin üstünde olması,  mevcut kaynakların EFL den ziyade ESL’e uygun oluşu 

f. Öğrencilerin ESP/EAP içerikli derslerde çoğunlukla başarısız olması, bunun diğer bir 
temel nedeni olarak da İngilizce yetersizliklerinin değil akademik dili(academic 
language)kendi ana dillerinde dahi kavrayamamış ve içselleştirememiş olmaları 

g. Hazırlık sonrası İngilizce eğitiminde kurumlar arası farklı beklentiler görüldüğü, bazı 
kurumlarda belirleyici faktör ders içeriğiyken (content), bazı kurumlarda ders hedefleri 
(objectives)bazılarında ise öğrenim çıktısı (outcome) olduğu 

h. Hazırlık sonrası İngilizce eğitiminin kurumlar bazında düşünüldüğünde genelde 
başarısız olması, bazı kurumlarda lisans sonrası yapılan çıkış (exit) sınavı 
sonuçlarına göre öğrencilerin çoğunun başarısız sayılması 

 
 
5. Çözüm Önerileri 
 

a. Hazırlık okullarının standartları kendilerine özel olup, bu anlamda kurumlar arası farklı 
uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle her kurum her ne kadar 
kendine özel bazı farklılıklar barındırsa da uluslararası standartlara uygun bir program 
benimsenmelidir. Bu geniş çaplı bir ihtiyaç analizi yapılarak sağlanabilir.  

b. Genel İngilizceden (general English) akademik İngilizceye (academic English) geçişin 
hangi seviyede yapılacağı konusunda 4 temel beceri bazında kurumlar arası bir 
standart getirilmelidir.  

c. Hazırlık sonrası gelinen dil seviyesi ne olursa olsun, bir aşama kaydedilip, hazırlık 
sonrası İngilizce eğitiminde bölüm derslerine katkı sağlanmalıdır.  

d. Bunun için her dil düzeyinde ve okul türünde öğrenim çıktısına (outcome) ve 
performansa dayalı (performance based) olarak yeniden tanımlamalıyız.  

e. Hazırlık sonrası İngilizce eğitiminde fakültelerin 1. sınıf öğrencilerini 1. ve 2. yarıyılda 
almaları gereken toplam ders sayısı 5 saatle sınırlandırılmalı, böylelikle öğrencilerin 
İngilizce eğitimine daha çok zaman ve enerji ayırabilmeleri sağlanmalıdır. Bu sayede 
İngilizce eğitimindeki başarıları da artacaktır.  

f. Eğitim teknolojilerine yeni gelen metot ve uygulamaların dilimize uyarlanmasında 
öğretim elemanlarından öneriler alınmalıdır. 

g. Üniversite senatolarında hazırlık sonrası İngilizce eğitiminin hazırlık birimi dışında 
ayrıca temsil edilmesi, bu anlamda yaşanan sıkıntıların üst makamlara daha sağlıklı 
bir şekilde dile getirilmesi gerekmektedir.  

h. YDYO Yöneticileri çalıştayının en az 1 tam güne yayılacak şekilde yeniden 
düzenlenmesi ve katılımcılara mevcut uygulamaları, sorunları ve çözüm önerilerini 
tartışabilmeleri için daha çok vakit verilmesi sağlanmalıdır.  
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

8. YDYO YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 
 
 

3. HAZIRLIK EĞİTİMİNDE KALİTE VE AKREDİTASYON 
 
Grup başkanı     : Dr. Ahmet Beşe 
 
Raportör             : Seval Koca 
 
1) Fatih Üniversitesi’nde yapılan toplantıda oluşturulan akreditasyon çalışma 
grubunun YÖK başkanıyla yaptıkları görüşmede YÖK’ün bu konuyla ilgili izlenimleri 
nedir? 
 
-2013 yılında Anadolu Üniversitesi, İTÜ, Fatih Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Erciyes 
Üniversitesinden gelen katılımcılarla gerçekleştirilen toplantıda alınan kararların YÖK’e 
sunulduğu ve akreditasyon konusunda yapılan bu çalışmaların olumlu karşılandığı 
belirtilmiştir. Bu konuda sürekli iletişim içinde olunması istenmiş ve gerekli görüşmelerin 
yapılması planlanmış, ancak sonrasında beklenen görüşmeler gerçekleşememiştir. Yapılan 
bu toplantıda YÖDEK kurulunun kaldırılıp bunun yerine MÜDEK; FEDEK gibi kurulları kendi 
çatısı altında toplamayı planlayan YÖKAK’ın – (Yüksek Öğretim Kurumları Akreditasyon 
Kurulu) kurulmasının planlandığı öğrenilmiştir. 
 
2) YDYO idareciler toplantılarında alınan kararların gerekli birimlere ulaşması 
konusunda yaşanan iletişim kopukluğu nasıl giderilebilir? 
 
-Bir üniversitenin merkez kabul edilip iletişim konusunda bütün sorumluluğu üstlenmesi fikri 
dile getirilmiştir. 
 
3) DEDAK grubunun çalışmaları hangi aşamaya gelmiştir? 
 
-Geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalar neticesinde standartlar ve tüzük belirlenmiş, çalışma grubu 
oluşturulmuştur. Ancak öncelikle YÖK’ün bu kurulu tanıması gerektiği belirtilmiştir. 
 
4) DEDAK grubunu destekleyip nereye götürebiliriz, grubun bizden beklentileri 
nelerdir? 
 
-Grubun dernekleşmesi konusunun yapılacak genel toplantıda dile getirilmesine, bir sonraki 
toplantıda grubun belirlediği standartlar ve tüzük hakkında bilgi sahibi olunduktan sonra bu 
konuda destek sağlanmasına karar verildi. Kalite ve akreditasyon konusunda bilgi sahibi olan 
kişilerin DEDAK’ la iletişime geçmesi istendi. 

 
 

 



 

38039 Melikgazi – KAYSERİ  

Tel & Faks: 0 352 437 52 78                                              eposta:bilgi@ydyo.erciyes.edu.tr 

 

                                                      17-18 Ekim 2014                                        
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8. YDYO YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 
 
 

4. Yönetim, Kurumsal Gelişim ve İdari Süreçler 

Grup Başkanı : Yeşim Eraslan 

Raportör   : Erkan Özdoğan 

 Katılımcı Adı-Soyadı Kurumu 

1.  Abdullah Işık  Fatih Üniversitesi 

2.  Arda Bayraktaroğlu İstanbul Şehir Üniversitesi 

3.  Aslı Derin İstanbul Bilgi Üniversitesi 

4. Aytuna Kocabıyık Atılım Üniversitesi 

5.  Belgin Aydın Anadolu Üniversitesi 

6.  Birsen Bahçeci Gaziantep Üniversitesi 

7.  Nuket Ünal Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 

8.  Bülent İnal Çankaya Üniversitesi 

9.  Dilay Toraman TOBB ETÜ 

10. Efe Efeoğlu Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

11.  Göktuğ Yücel Erciyes Üniversitesi 

12.   Halil İbrahim Karabulut Dumlupınar Üniversitesi 

13.  Mustafa Kırgül İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 

14 Nihan Özuslu Uludağ Üniversitesi 

15 Sabahattin Atalay Süleyman Şah Üniversitesi 

16 Sevinç Maden Trakya Üniversitesi 

17 Sibel Tüzel Kandiller İzmir Üniversitesi 

18 Sinem Bezircilioğlu İzmir İleri teknoloji Enstitüsü 

19 Yonca Akalın Başkent Üniversitesi 
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Tartışılan Sorular ve Öneriler:  

Soru 1. – İdari süreçler nelerdir ve kurumsal gelişimimiz adına neler yapılabilir?  

İdari süreçler büyüdükçe ve geliştikçe ortaya çıkan süreçler olarak ele alindi. Performans 
değerlendirmesi, okutman alımı, üst ve alt yönetime karşı sorumluluklar idari surecin 
kapsamında olan konulardır. YÖK mevzuatında Yabancı Diller Yüksekokulları için resmi bir 
tanımlama bulunmamaktadır. İş ve görev tanımı, akademik kimlik, iş akış mekanizması yasal 
zemine oturtulmalıdır. Bunun eksikliğinden kaynaklı birçok sorun ortaya çıkmıştır. Başta 
gelen problem karar alma iradesidir. İdarecilerin ve okul yönetim kurulunun karar almasında, 
imza sorumluluğunda, kurul oluşturmalarında, üst ve alt yönetime karşı sorumluluğunda ve 
bunların yasalarca geçerliliği konusunda eksiklikler vardır. Dolayısıyla, eğitim-öğretime 
harcanması gereken enerji, baş gösteren sorunlara ara çözüm getirmeye çalışılarak heba 
edilmektedir.  Ayrıca, okullarımızdan tanımlanmamış alanda çıktılar üretmesi istenmektedir. 
YÖK ve Bakanlık bu konuda çözüm üretmekten imtina etmektedir.  

Öneri 1. YÖK mevzuatında Yabancı Diller Yüksekokulu ile ilgili mevzuatın değişmesi ve 
‘okul’ için resmi bir tanımın getirilmesi yönünde YÖK`e rapor sunulabilir. Ayrıca, diploma 
vermediğimizden dolayı yüksekokul ismi uygun olmadığı kanısına varıldı ve alternatif isimler 
ve modeller sunabiliriz. 

Öneri 2. Danıştay rektörün ve senatonun imzaladığı kararların lehinde kararlar veriyor. Karar 
alma süreçlerinde rektör ve senato desteğini almak için kararların mesnedi kendilerine çok iyi 
izah edilmeli ve belgelendirilmelidir. 

Soru 2. – Performans değerlendirmesi ile ilgili problemler nelerdir? 

Görev tanımının eksikliğinden dolayı ek görevlerin ve performansların ödüllendirilmesi 
mümkün olmamaktadır. Bu da isini iyi yapan ve yapmayan ayrımını ortadan kaldırmaktadır 
hatta isini iyi yapanlar için cezaya dönüşmektedir. Özlük haklarımız olmadığından 
projelerden destek alma, akademik çalışma yapma ve benzeri konularda diğer akademi 
camiasının faydalandığı haklardan mahrum kalınmakta ve turlu engellerle karşılaşılmaktadır.  

Öneri 1. Okutman unvanımız bazı üniversitelerde uygulandığı gibi Öğretim Görevlisi 
unvanına dönüştürülebilir.   

Soru 3. - Yabancı Diller Yüksekokulları müfredatlarında belli bir standardizasyon yapılabilir 
mi? 

Her üniversitenin öğrenci profili farklı ve hedeflenen çıktı da üniversiteye göre değişiklik arz 
etmektedir. Dolayısıyla, bağlı olunan müfredat ve uygulanan modüllerin farklı olması doğal 
olanıdır ve bunu standartlaşması isin tabiatına aykırıdır. Ancak, üniversiteler bir platform 
oluşturup bilimsel çalışmalardan hareketle uyguladıkları sistemi temellendirebilir ve böylece 
farklı sistemlerin girdi ve çıktıları arasında daha sağlıklı istatistiksel değerlendirmelerde 
bulunabilir. Mesela, geçme barajı nedir sorusuna her üniversite farklı bir standart getirilebilir 
ama mantığını ortaya koyarsa diğer üniversitelerle kıyaslanması kolaylaşır. 

Öneri 1. İlk aşamada e-mail grubu oluşturulmasına karar verildi. Grup üyeleri kendi 
okullarında uygulanan sistemin ayrıntılarını paylaşacak. Paylaşılması düşünülen başlıca 
konular:  

- Öğrenci seviyesi ve sayılar 
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- Sömestr ortasında ve sonundaki çıktılar 

- Kur veya modül sistemi 

- Seviye tespit ve yeterlik sınav kriterleri ve örnekleri 

- Sisteme ait son 3 yıllık veriler 

- Ölçülen beceriler 

- Öğrenci yönetimi  

- Organizasyon şeması 

- Birimlerde çalışanların ders yükü 

- Kendi sınavlarınız ile ülke ve uluslararası dil sınavlarına giren öğrencilerinizin puan 
istatistiği 

- Ödenen ücret ortalamaları ve özlük hakları 
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8. YDYO YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 
 

 
 
5. Yabancı Diller Yüksekokulları Yöneticileri Toplantısı 
 
Grup Başkanı   : Nergis Uyan Akbay       Özyeğin Üniversitesi 
 
Raportör           : Zübeyde Savaş             Erciyes Üniversitesi 
 
 
 
 

 Katılımcı Adı-Soyadı Kurumu 

1.  Murat Gürpınar           Zirve Üniversitesi 

2.  Hatice Karaaslan   Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

3.  Ahmet Bozkurt Harran Üniversitesi 

4. Yıldız Turgut Adnan Menderes Üniversitesi 

5.  Aydın Görmez 100. Yıl Üniversitesi 

6.  Emrah Cinkara Gaziantep Üniversitesi 

7.  Sinem Aydoğan Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi 

8.  Ahmet Güneşer Yeditepe Üniversitesi 

9.  Muharrem Koz   Fatih Üniversitesi 

10. Berkan Ulu İnönü Üniversitesi 

 

 
 
     Üniversitelerdeki Yabancı Diller Yüksekokullarının öğrenci sayıları, standartları ve dil 
öğretiminin gereklilikleri göz önünde bulundurulduğunda, fakültelerden farklı bir yapılanma, 
idari pozisyonlar ve farklı iş ve görevler söz konusudur. Bu doğrultuda ihtiyaçlar saptanıp 
farklı görevler için görev tanımları ve görevlendirme esasları belirlenmelidir.  Bu çerçevede 
aşağıdaki gibi bir yapılanma önerilmektedir.  
 
Yabancı Diller Yüksekokulu 
Müdür, Müdür Yardımcıları (YDYO) 
Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları (Rektörlüğe Bağlı Yabancı Dil Birimi) 
Ölçme ve Değerlendirme Birimi 
Materyal  / Müfredat Geliştirme Birimi 
Hizmet İçi Eğitim Birimi 
Koordinatörler 
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*Dil eğitimi standartlarının belli bir düzeyde olması ve bu düzeyde sürdürülebilmesi, etkin ve 
verimli yürütülebilmesi için materyal ve müfredatın tek elden hazırlanması; bu hazırlananların 
eğitmenler tarafından en iyi şekilde uygulanması ve uygulamaların kontrolü; öğrenci başarı 
tespitinin yapılabilmesi için tüm bu birimlere ihtiyaç vardır. 
 
*Bu görevlerde nitelikli öğretim elemanını istihdam edebilmek. Verimli ve uzun soluklu 
çalışmalarını sağlayabilmek amacıyla bu görev tanımlamalarının resmileştirilmesi ve maddi 
desteğin sağlanması gerekmektedir. 
 
*Müdür Yardımcılarına uygulanmakta olan zorunlu ders yükü uygulamasının bu ilgili 
pozisyonlar içinde geçerli olması önerilmektedir. Bu konuda MEB’de okul müdür yardımcısı 
pozisyonu için uygulanmakta olan özlük hakları ve müdür yardımcısı sayıları örnek alınabilir. 
 
 ÖĞRETİM ELEMANI ALIM SÜRECİ 
Öğretim elemanı alımlarında bu yıl başlatılan sözlü sınav uygulaması olumlu bir gelişme 
olarak kabul edilmektedir ancak yazılı sınav yapılmaması bir eksidir. Sözlü sınav öncesinde 
bir yazılı sınav yapılması ve belli bir seviyede olanların sözlü sınava alınması daha uygun bir 
işleyiş olacaktır. 
Öğretim elemanı alımlarında jüride bulunması gereken kişilerin YDYO ihtiyaçları ve profilleri 
göz önünde bulunarak yeniden tanımlanması gerekmektedir. Şu andaki jüri tanımı öğretim 
elemanı alım sürecini tüm birimler için zorlaştırmakta hatta imkânsız kılmaktadır. 
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6. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
Grup Başkanı    : Bengü USAL ÜLKEN 
 
Raportör             : Yasemin SAĞLIK OKUR 
 
 
 

 Katılımcı Adı-Soyadı Kurumu 

1. Hüsnü Enginarlar Odtü 

2. Gülseli Erdem Atılım Üniversitesi 

3. Zeynep Balaban Acıbadem Üniversitesi 

4. Gülşen Can  Bahçeşehir Üniversitesi 

5. Çisem Göçmen Yalova Üniversitesi 

6. İnci Yankı Yalova Üniversitesi 

7. Kemal Akçalı Gediz Üniversitesi 

8. Murat Mesut Kural  Melikşah Üniversitesi 

9. Yunus Özdemir Celal Bayar Üniversitesi 

10. Ömer Özer Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi 

11. Esra Şirin Arkoç Trakya Üniversitesi 

12. Merve Selçuk Üsküdar Üniversitesi 

13. Bülent Alan  Mardin Artuklu Üniversitesi 

14. Nermin Bilger Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

15. Ahmet Gazi Önel Akdeniz Üniversitesi 

16. Sıtkı Semih Ünsal Akdeniz Üniversitesi 
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SEÇİLEN KONU BAŞLIKLARI 
1. YÖK İçin Öneriler 

 

 Üniversitelerde  “Sınav Merkezi’’ (Testing ofis ) birimlerinin oluşturulması gerektiği 
belirlendi. 

• Testing ofislerde çalışanların maddi mağduriyetlerinin giderilmesi ve bu sayede 
eleman sürekliliği sağlanması gerektiği belirtildi. 

• Döner sermaye veya Resen birimlerinin Test Ofis birimlerindeki çalışanların 
ödemeleri konusunda devreye girmesi gerektiği belirtildi. 

• Testing ofislerde iş yükü- maddi kazanç dengesinin sağlanması gerektiği vurgulandı. 
• YDYO larda Test 0fis çalışanlarının kurumlarda mümkünse sıfır ders yüküyle 

çalışmaları önerildi. 
• YDYO lardaki ek ders yönetmeliğinde değişiklik yapılması gerekliliği ve idari görevler 

yapan çalışanların mecburi iş yüklerinin azaltılması gerektiği vurgulandı. 
• Öneri: İş yüküne göre (test ofis , curriculum dev. Ofis gibi ) ek materyal ödeneği 

konusunda düzenleme gerekliliği belirtildi (örnek: acık ve uzaktan eğitim modeli) 
 

2. ÖSYM Eşitlik / Denklik Başlıklarında Öneriler 
 

• İelts sınavının tekrar geçerli olması ve lisans düzeyinde kabulü önerildi. 
• İelts sınavının lisansüstü düzeyde kabulünün enstitülere bırakılması önerildi. 
• Uluslar arası geçerliliği olan sınavların geçerlilik çerçevelerinin belirlenmesi amacıyla 

ÖSYM ile rektörlükler aracılığıyla ÖSYM YABANCI DİLLER DAİRE 
BAŞKANLIĞINA 15- 30 Kasım arası yazışmalarda bulunulması önerildi. 

• Yds sınavının Toefl ve Ielts gibi diğer becerileri de ölçen standart bir sınav olması 
önerildi. 

• E- Yds sınav içeriği ve hangi becerilerin ölçüleceği belirlenmesi gerektiği önerildi.  
• Yds sınavının tüm amaçlara (academic, business etc.) uygun dizayn edilmiş olmadığı 

ve sınavın geliştirilmesi gerektiği belirtildi. 
• Üniversitelere girişte , LYS sınavında dil puanı almış olmak şartı konabilir. 

Üniversiteler bölümlere göre bunu talep edebileceği önerildi. 
 

3. YDYO ‘lar İçin Ortak Öneriler 

 Kurumlarda in- service training (hizmet içi eğitim ) yeterince önemsenmemektedir. 
Pek çok kurumda Test Ofis çalışanları yeterli destek görmeden ve eğitim sürecinden 
geçmeden ofislerde çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu konuda iyileştirme çalışmaları 
yapılması gerektiği belirlendi. 

 Test hazırlama sürecinde kurumlarda uygulanan farklı in- service training modelleri 
üzerinde konuşuldu. 

 Gediz Üniversitesi: Yayın evleri sponsorluğunda in-service training sessionların 
düzenlenmesi ve yapılan sınavlar üzerinden iyileştirme çalışmalarının yapılması 
gerekmektedir. 

 Erciyes Üniversitesi: Ofislerde eleman sürekliliği sağlayamamak en büyük problem. 
Maddi dezavantajlı olmak bunun sebeplerinden biridir. 

 Maddi imkanlar sağlanırsa, rektörlükler- YDYO Müdürlükleri kimi workshoplara , 
seminerlere katılımı desteklerse kurumlardaki in- service training sorunlarının 
çözülebileceği fikri oluştu.  

 Üniversiteler diğer üniversitelerle in- service training anlamında işbirliği içinde 
çalışabilir, uzmanlık alanı olan meslektaşlarla paylaşımlarda bulunulabilir. 

 Uluslar arası akreditasyonun önemi ve getirileri değerlendirildi. 
 

4. Merkezi Sınavlar Konusunda Öneriler 
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• Yatay geçişlerde standart bir Yeterlik Sınavı uygulanması önerildi.  

• Üniversiteler arası standart bir Yeterlik Sınavı ihtiyacı olabilir. Fakat üniversitelerin 
ihtiyaçlarına bağlı olarak bu sınavların içeriğinin ve seviyelerinin uyuşmayabileceği 
dile getirildi. 

• Yök ve Üniversite Kurullarının ortak çalışmasıyla YDYO larda ortak bir içerik ve 
standart- merkezi bir sınav yolu izlenebileceği konuşuldu. 

5.Achievement ve Placement Sınavları Konusunda Öne Çıkan Öneriler 

• Sınav sayıları ve çerçevesi üniversitelerin kendi iç yönetmelikleriyle belirlenmesi 
uygun bulundu. 

• Yıl içi achievement, prof. vb sınavların hazırlık geçmede ki rolü , ağırlığı ve 
eşdeğerliklerin üniversitelerin web sitelerinde yayınlanması gerektiği vurgulandı. 

6- MEB’ e Öneriler 

 Orta öğretim düzeyinde merkezi sınav sistemi geliştirilmesi konusunda çalışmalar 
yapılabileceği önerildi. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38039 Melikgazi – KAYSERİ  

Tel & Faks: 0 352 437 52 78                                              eposta:bilgi@ydyo.erciyes.edu.tr 

 

                                                      17-18 Ekim 2014                                        
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 
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7. Yönerge ve Yönetmelikler Grubu: 

  
 

 

 

 Katılımcı Adı-Soyadı Kurumu 

1 Muzaffer Barın Atatürk Üniversitesi 

2 Sevinç Sakarya Maden       Trakya Üniversitesi 

3 Nurettin Ceviz İpek Üniversitesi 

4 Ece Sarıgül Necmettin Erbakan Üniversitesi 

5 Demet Dalgıç Gaziantep Üniversitesi 

6 Beyhan Aydın Özyeğin Üniversitesi 

7 Mehmet Gündüz Turgut Özal Üniversitesi 

8 Ahmet Dönger Hakkari Üniversitesi 

9 Ümit Söylemez Üsküdar Üniversitesi 

10 Hasan Işık Dumlupınar Üniversitesi 

11 Bahattin Altay Canik Başarı Üniversitesi 

12 Metin Timuçin Sakarya Üniversitesi 

13 İbrahim İlkhan Selçuk Üniversitesi 

14 Hüseyin Arak Erciyes Üniversitesi 

15 Didem Mutcalıoğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi 

16 Bünyamin Söğüt Bingöl Üniversites 

17 Güliz Turgut Adnan Menderes Üniversitesi 

18 Mehmet Aslan Yüzüncü Yıl Üniversi 
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YÖNETMELİKLER VE YÖNERGELER 

 
Öğrenci Yönetmeliği 
Tespit edilen sorunlar  

1. Aşağıdaki yönetmelik maddesinde tanımlanan programlarda Hazırlık İsteğe 
Bağlı olmalı: 

 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 7. Madde 9.Fıkra: 
“Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programına kısmen veya tamamen yabancı dille 
okutulan seçmeli derslere yer verilen fakülte, enstitü veya yüksekokul öğrencileri, hazırlık 
sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri takdirde üçüncü veya 
dördüncü yarıyıl sonunda yapılan dil sınavında başarılı olamasalar bile, ön lisans, lisans veya 
lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak, bu öğrenciler, kısmen veya tamamen 
yabancı dille okutulanların dışında, sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilirler.” 
Açıklama: Türkçe bölümde okuyorsa statü olarak bir sene öğrenciyi zorunlu tutmak sonra da 
isteğe bağlı bölüme geçirmek konusundaki endişeler vurgulandı. Sadece iki statü olması 
önerildi: 

1- “zorunlu ve belli bir seviyenin bölüme geçmek için gerekli olduğu hazırlık” 
2- “isteğe bağlı”. 

Yeni Okutman Alım Yönetmeliği 
1-Sadece sözlü sınav olmasının yeterli olmayabileceği belirtildi. Sınav şeklinin 
değiştirilmesi önerildi. Tamamen sözlü olduğu için çok süre aldığı belirtildi. “Yazılı ve 
veya sözlü” şeklinde olması önerildi. 

       2-İlana çıkılan kadro sayısının 10 katının sınava alınmasının çok fazla olduğu 
belirtildi. Jüri  
        üyelerinin iş yükünün çok fazla olduğu söylendi ve özlük haklarının iyileştirilmesi 
planlandığı  
        için (özellikle maaşlardaki iyileştirme), müracaat sayısının artırabileceği belirtildi.  

Öneri: Eski uygulama olan 4 katının da az olduğu eklenip, 6 katının sınava 
alınabileceği önerildi. 
 

2. 60 barajı nedeniyle zayıf olan adayların elenebileceği ve bunun iyi bir gelişme olduğu 
söylendi. 

3. Sözlü sınavla ilgili değişik uygulamalar paylaşıldı: 

Farklı Uygulamalar 
1-Sözlü sınavda sadece kamera kaydı yapılması 
2-Sözlü sınavdaki soru ve cevapların raportör tarafından yazılarak kayıt altına 
alınması 
3-Sözlü sınavın hem kamera hem de raportör tarafından yazılarak kayıt altına 
alınması. 
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                  TOPLANTI KAPANIŞ KONŞMASI ÖZETİ 
 

Erciyes Üniversitesi, YDYO yöneticileri toplantısını, oldukça başarılı bir şekilde 
tamamlamış bulunmaktadır. Geçen yıl Fatih Üniversitesi’nde bu yılki toplantıya ev sahipliği 
yapmak üzere gönüllü olan Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Sayın 
Fikret Kara beyefendiye ve ekibine, Kayseri’ye ayak bastığımız günden itibaren bizleri 
Kayseri’ye varış noktalarımızdan karşılama ve kalacak yerlerin özenle planlanması 
konusundaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca, Kayseri gibi yemek 
kültürünün zengin olduğu bir ilde bizleri büyük bir özenle misafir etme konusunda 
gösterdikleri özen için Fikret Bey ve ekibine tekrardan minnet ve teşekkürlerimizi iletiriz.  
 Bugün yapılan sunumlardan birçok şey öğrenilmiş bulunmaktadır. Önemli bulunan 
noktaların altını tekrardan çizmekte fayda olduğu kanısındayız.   

YÖNETİM, KURUMSAL GELİŞİM VE İDARİ SÜREÇLER: YDYO’ların statüsü, 
okutman, öğretim görevlisi tartışması, performans değerlendirmesi, işe son verme gibi 
hususlar yasaya dayanmaktadır. Yasalar konusu son üç, dört yıldır gündemdedir. Bu 
yasaların bir kısmı radikal bir şekilde değişebilir. Devlet Üniversitelerinin de Vakıf 
Üniversiteleri gibi yönetmeliklerini iyi bilmeleri ve işe alım, performans gözlemi ve işe son 
verme konularında yönetmeliğe uygun hareket etmeleri gerekmektedir.   

OKUTMAN ALIMI: Sözlü sınav uygulamasına geçilmesinde başarılı adımlar atılmıştır 
ancak yazılı sınav uygulamasının tamamen kaldırılması konusunda hem fikir değillerdir. Jüri 
teşkili ise farklı uygulamalar sebebiyle sorun teşkil etmektedir. Jüri üyelerinin, öğretim 
üyelerinden ziyade işe alınacak olan okutmanlar ile çalışacak olan kişilerden oluşturulması 
en mantıklı yol olarak görülmektedir.   

T-PLUS – ÖĞRETMEN EĞİTİMİ: “Akran Gözlemi” üzerinde önemle durulmasını 
tavsiye ederim. Bu çeşit uygulamaları kurum kültürü haline getiren birçok kurum 
tanımaktayım. Çok güzel bir uygulama olan T-Plus’a Devlet üniversitelerinden katılımın az 
olması üzücüdür. Bu konuda bir entegrasyon, yardımlaşma olmalıdır. Devlet üniversitelerinin 
maddi olanaklarının kısıtlı olması, katılımlarını olumsuz yönde etkilemektedir ancak yine de 
bu çalışmaların daha fazla kuruma yayılarak gelişmesi temennimizdir.  

TESTING: Testing; bu birimde çalışacak kişileri seçme, bu kişileri ilgili birimde 
tutabilme ve eğitimlerinin sağlanması gibi farklı boyutlardan oluşmaktadır.  

Kalite kontrol yönetiminde Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin birbirinden bağımsız değil 
aksine iş birliği içerisinde çalışması gelişime katkıda bulunacaktır. Son birkaç yılda dış 
akreditasyona yönelen kurumlarımız oldu. Süreci tamamlayan ve süreçten geçmekte olan 
vakıf ve devlet üniversitelerimiz bulunmaktadır.  

HAZIRLIK SONRASI İNGİLİZCE EĞİTİMİ: Terim öğretimi, ESP, EAP gibi konular 
tartışılıp devamlılık sağlanması adına YDYO olarak hazırlık eğitimi ve hazırlık sonrası 
İngilizce eğitiminin entegre olması gerektiği üzerinde durulmuştur.  Bu sebeple,  YDYO’ların 
akademik ve idari yapılanmalarının önemi büyüktür. YDYO yöneticileri tarafından alınan 
kararların özet halinde YÖK’e sunulması uygun görülmüştür.   

YDYO yöneticileri toplantısının önceki yıllarda 1,5 veya 2 gün sürecek şekilde 
planlandığı görülmüştür ve sonraki yıllarda kaç gün süreceği konusunda katılımcılardan 
öneriler alınmıştır. Focus grup sayısı, yeni grupların oluşturulup oluşturulmayacağı ve grup 

 



 

38039 Melikgazi – KAYSERİ  

Tel & Faks: 0 352 437 52 78                                              eposta:bilgi@ydyo.erciyes.edu.tr 

 

tartışma süreleri konusunda katılımcılardan öneriler alınıp nihai kararı ev sahipliği yapacak 
olan kurumun vermesi konusunda hem fikir olunmuştur.  

Benzeri formatta alt toplantılar bölgesel bir araya gelişlerle yapılıp, temel YDYO 
Yöneticileri toplantısında sunulabilir şeklinde katılımcılardan öneriler alınmıştır. YDYO 
yöneticileri toplantısı, bu yıl 8. buluşmayı gerçekleştirmekte ve toplantıların devam ediyor 
oluşu yeni ihtiyaçların doğduğunun ve alınan kararların yararlı oluşunun göstergesi 
niteliğindedir. YDYO Yöneticileri toplantısının temeli öğrenme, paylaşma ve sorunlara çözüm 
odaklı yaklaşabilmeye dayanıp, kendi içimizde aldığımız kararları YÖK’e sunma şeklinde 
devam etmektedir. Alınan kararlar YÖK’ün onayından geçmeden kendi kurumlarımızda 
uygulanamaz. 

Bu yıl 8.’si gerçekleştirilmiş olan YDYO yöneticileri toplantınsının mali külfetinin 
düzenleyen kurumlar için arttığı da fark edilmektedir. Bugünkü toplantının katılımcı sayısı 170 
civarındadır ve belki bu rakam ilerleyen yıllarda 200’e ulaşacaktır. Kar amacı içermeyen, 
minimal bir kayıt ücreti mevzusunun gündeme gelip gelmemesi konusunu dikkatinize sunmak 
istiyorum. Katılımcılardan bu konu hakkındaki fikirlerini sunmalarınızı rica ediyoruz. Farklı 
bakış açılarını dinledikten sonra, nihai kararı ev sahipliği yapacak kurumun alması uygun 
görülmüştür.  

İletişim, tartışmamız gereken bir diğer mevzuudur. YDYO mail iletişiminin zayıf olduğu 
konusu gündeme getirilmiştir. YDYO mail iletişim kanalı konusunda etkin çözümleri olacak 
katılımcılarımızın fikirlerini öğrenmemiz mümkün müdür? Katılımcılarımızdan bir tanesi, 
YDYO 2013 Fatih Üniversitesinin, etkin bir sayfa olarak kullanılmakta olduğunu belirtmiştir. 
Mail adresini ilave ettirmek isteyen arkadaşlarımızın listesini oluşturup en güncel liste olan 
YDYO 2013 Fatih Üniversitesi iletişim kanalını daha etkili bir şekilde kullanabiliriz şeklinde bir 
öneri gelmiştir. Erciyes Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen YDYO Yöneticileri toplantısına 
katılımcı listesinin en güncel hali ERÜ YDYO yönetimi tarafından Fatih Üniversitesi’ne 
gönderilecek olup, bu listenin bir yıl daha faal bir şekilde yürütülmesi görevini Fatih 
Üniversite’si üstlenmiştir. Etkili çalışan bir mail listesinin olması YDYO Yöneticileri toplantısı 
için büyük önem taşımaktadır çünkü burada gerçekleştirilen toplantının bir tutanağı 
çıkarılacak, focus gruplarının burada yaptıkları slayt sunumlarının kısa özetleri çıkarılacak, şu 
anki toplantının da tutanağı çıkarılacak ve Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 
Müdürü Sayın Fikret Kara’ya iletilecektir. Düzeltme veya önemli bir eksik nokta var ise gerekli 
düzeltmeler yapılıp Sayın Fikret Kara tarafından rektörlük aracılığıyla YÖK Başkan Vekiline 
gönderecektir. Bütün bu belgeler en kısa sürede katılımcılarla paylaşılacaktır ve sizlerden bu 
belgeleri rektörlüklerinizle paylaşmanızı rica ediyoruz.   

MAAŞ ARTIŞLARI tartışılacak bir diğer konumuzdur. Okutman ve öğretim üyelerinin 
durumu daha önce gerçekleştirilen toplantılarda dile getirilip YÖK ‘e sunulmuştur. Aynı 
toplantıda, “Okutmanları, araştırma görevlilerinden daha aşağıya indirdiniz, araştırma 
görevlilerine mesleğe yeni başlıyorlar diye maddi takviyeler yapıyorsunuz, bunu anlamakla 
birlikte onların derslere girmeleri yasaktır. Oysa okutmanlar hazırlık eğitiminde ve bölüm 
derslerinde etkin bir şekilde derslere giriyorlar ve siz onlara daha düşük maaş veriyorsunuz, 
Milli Eğitimle neredeyse fark kalmadı, neden o zaman kaliteli insanlar okutman olmak için 
sınavlara girmeye gönüllü olsunlar ki?...” şeklinde kayıtlara geçen paylaşımlarımız olmuştur. 
Ek ders yapılanmaları için de önerilerimiz oldu fakat onlar gerçekleşmedi. Şimdi gazetelerde 
okuduklarımıza göre profesörlere ve doçentlere 700 küsur, okutmanlara ise 800 küsur bir 
maaş artışı söz konusudur. Bir de %15 performans zammı konuşulmaktadır. Performans 
zammı, 2015 ‘de değerlendirme yapılıp, 2016’da ödemesi yapılacak şekilde uygulanacaktır. 
Performans kriterlerini ise YÖK tespit edecektir. Bir komite/komisyon kurup YDYO’larda da 
öğretim görevlisi ve okutmanlara özgü somut bir performans planı olduğuna dair fikirlerin 
YÖK’e sunulmasının faydalı olacağını düşünüyorum.  

Bir sonraki YDYO Yöneticileri Toplantısının Çankaya Üniversitesi’nde yapılması 
oybirliği ile kararlaştırılmıştır.  
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Toplantıdan Yansımalar: 
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