
11. YDY Yöneticileri toplantısı Sonuç Bildirgesi 

(Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Yabancı Diller Yüksekokulu)  

 

 

  



1. Gün 

Konu: İlk Defa Katılacak Olanlar için Oryantasyon 

Konuşmacılar:  

Öğr. Gör. Dr. Bülent İNAL (ÇANKAYA ÜNİ.) 

Dr. Taner YAPAR (TOBB-ETÜ) 

Daha önceki YDY toplantılarında gelenekselleşmeye başladığı üzere, düzenli olarak YDY toplantılara 

katılan yöneticilerden olan Çankaya Üniversitesi’nden Dr. Bülent İnal ve TOBB’dan Taner Yapar daha 

önce hiç YDY toplantılarında bulunmayan, katılma fırsatı olmayan ya da yeni göreve başlamış YDY 

yöneticilerine, müdür ve müdür yardımcılarına, birim amirlerine – kısaca görevli olarak kurumlarını 

temsilen gelen yöneticilere daha önce yapılmış YDY toplantıları hakkında genel bir tarihçe açıklaması 

vererek, bilgilendirme yaptılar.  

Daha önce tamamı farklı üniversitelerin ev sahipliğinde on kez gerçekleştirilmiş olan YDY 

toplantılarında alınan kararlardan, tavsiye niteliğinde yapılan değerlendirmelerden, alt çalışma 

gruplarından, ilk kez uygulamaya konulan çalışmaların çok kısa bir biçimde tarih sırasıyla bahsettiler.    

Konu: Açılış konuşmaları 

Konuşmacılar:  

 Prof. Dr. Mehmet Barca (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü)  

Okt. Nevfel Baytar (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü) 

Açılış konuşmasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Dilleri Yüksekokulu Müdürü Nevfel 

Baytar Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi hakkında genel bilgilendirme yaptıktan sonra bu yıl yapılan 

11. YDY toplantısının içeriği, formatı ve katılımcıları hakkında bilgi vermiştir. Baytar bu yıl farklı bir 

uygulama olarak çalışma gruplarının oluşturulmadığının bilgisini paylaşıp sözü Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca’ya bırakmıştır. 

Prof. Dr. Mehmet Barca konuşmasında yabancı dilin akademik hayat için öneminden bahsetmiştir. 

Deneyim paylaşımının bilimsel çalışmalara katkısının önemini vurgulamış ve daha deneyim 

paylaşımından daha da ileri gidilmesinin gerektiğinin altını çizmiştir. 

  



Konu: DEDAK SUNUMU & ALT GRUPLAR PANEL KONUŞMASI 

Moderatör: Mehmet ATASAGUN (BAHÇEŞEHİR ÜNİ.)  

Konuşmacılar: 

- Prof. Dr. Belgin AYDIN (ANADOLU ÜNİ.)  

- Yrd. Doç. Dr. Evrim ÜSTÜNLÜOĞLU (İZMİR EKONOMİ ÜNİ.) –  

- Didem MUTÇALIOĞLU (İSTANBUL BİLGİ ÜNİ.)  

- Dr. Taner YAPAR (TOBB-ETÜ) 

Yrd. Doç. Dr. Evrim ÜSTÜNLÜOĞLU konuşmasına DEDAK Sunumu içeriğinden bahsederek başlamıştır. 

Yrd. Doç. Dr. Evrim ÜSTÜNLÜOĞLU ve Didem Mutçalıoğlu sunumlarında DEDAK nedir, DEDAK bugüne 

kadar ne yaptı ve bundan sonra neler yapacak sorularına cevap vermiştir. Yrd. Doç. Dr. Evrim 

ÜSTÜNLÜOĞLU DEDAK’ın çıkış noktasına değinip öğretimde kalitenin altını çizmiştir. Bu çalışmalar 

doğrultusunda yayımlanan Yükseköğretim kalite Güvencesi Yönetmeliği’nden örnekler sunulup 

yorumlanmıştır.  Sonrasında DEDAK’ın kısa tarihçesine ve ele aldığı konulara değinilmiştir. Didem 

Mutçalıoğlu sunumunda DEDAK’ın bundan sonra neler planladığı konusunda bilgiler vermiştir. DEDAK 

organizasyon yapısı hakkında bilgi verdikten sonra Mutçalıoğlu oluşturulması planlanan gruplar 

hakkında bilgi vermiştir. DEDAK yönetim ve denetim kurulu yapılanması ve bütçe hakkında 

bilgilendirme yapılmıştır. DEDAK’ın yol haritası ve atılması planlanan adımlar sunulmuş ardından 

DEDAK ölçütlerinin geliştirilmesi takvimi paylaşılmıştır. Ölçütlerde gelinen nokta ve gelinmesi 

beklenen noktalar açıklanmış ve ölçüt başlıkları sunulmuştur. Soru ve görüşler alındıktan sonra 

DEDAK’IN önemi vurgulanmıştır.  

 

  



Konu: Odak gruplar sunumu : -T Plus, FOAI, FOCI 

Konuşmacılar: 

- Beril AYMAN YÜCEL (TOBB-ETÜ) 

 – Bahar GÜN (İZMİR EKONOMİ Ü.) 

 - Ayşe YÖNKUL (ASBÜ)  

- Meltem ARSLAN (TOBB-ETÜ) 

Bahar Gün T-Plus ‘ın çıkış noktası hakkında kısa bir bilgilendirme yapmıştır. Güncel rakam ve veriler ile 

T Plus’ın bugün ki durumuna değinilmiştir. T Plus’ın amacının Türkiye’deki İngilizce eğitimine katkıda 

bulunmak olduğu belirtilmiştir. Burada odağın hizmet içi eğitim ve öğretmen eğitiminin olduğunun 

altı çizilmiştir. T Plus komitesi ve etkinlikleri hakkında bilgi verilmiştir. Yapılan organizasyonlarda 

değinilen konular belirtilmiştir. Burada öne çıkan konunun öğretmen gelişimi programının 

hazırlanmasının olduğu belirtilmiştir. Beril AYMAN Yücel konuşmanın devamında T Plus Roadshow 

etkinliği hakkında bilgi vermiştir. Roadshow, mesleki eğitim hakkında destek almak isteyen kurumlarla 

yapılan bir danışmanlık çalışma olarak açıklanmıştır. Yapılan uygulamalar hakkında bilgi verilmiştir. 

Roadsow dışında “mini öğretmen eğitmenliği kursu” etkinliği hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kurs 

geleneksel etkinliğin ardından yapılan teorik ve pratik bilgiler içeren bir program olarak tanıtılmıştır. 

TESOL ARABIA ile işbirliğinden bahsedilmiştir. NILE bursu hakkında bilgilendir yapılmıştır. NILE bursu 

İngiltere’deki Norwich Institute of Language Education kurumunun TPlus üyelerine sağladığı Trainer 

Development programına katılım bursu olarak açıklanmıştır. 

Ayşe Yönkul bir sonraki hafta gerçekleştirilecek olan FOAI toplantısı hakkında bilgilendirme yapmıştır. 

FOAI nedir sorusuna cevap verilmiş ve FOAI toplantılarının amaçları sıralanmıştır. Bir önceki FOAI 

toplantısının ve bir sonraki toplantının konu başlıkları açıklanmıştır. Format hakkında bilgilendirme 

yapılmıştır. FOAI ekibinin yöneticilerden beklentileri; okutmanların bilgilendirilmesi ve etkinliklere ev 

sahipliği yapılması şeklinde açıklanmıştır. 

Meltem Arslan sunumunda FOCAI ne olduğuna dair bilgiler vermiştir. FOCAI devlet ve vakıf 

üniversitelerinin hazırlık okullarının program geliştirme birimlerini bir araya getirmeyi hedefleyen bir 

yapılma olarak açıklanmıştır. FOCAI’nin amaçları ve genel işleyişi hakkında bilgiler verilmiştir. FOCAI 

organizasyonunu üstelenen kurumun sorumlulukları sıralanmıştır. Ardından geçmişte yapılan 

organizasyon yerleri ve temaları sunulup gelecek FOCAI etkinliği hakkında bilgi verilmiştir. 

 

  



Konu: AKREDİTASYON KURULUŞLARI VE TECRÜBE ÖRNEKLERİ 

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Donald Francis STAUB (BANDIRMA 17 EYLÜL ÜNİ) 

Konuşmacılar: 

Hacer ŞİVİL (İSTANBUL TEKNİK ÜNİ.) 

Mümin ŞEN (ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ.) 

Nergis UYAN (ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ) 

  

Yrd. Doç. Dr. Donald Francis STAUB sunumunda öncelikle CEA hakkında genel bilgiler vermiştir. 

Sonrasında CEA’in masrafları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. EAQUALS hakkında genel bilgiler 

verilmiş ve masrafları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Sonrasında Pearson Assured hakkında genel 

bilgiler verilerek masrafları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Staub üç kuruluşun benzerlik ve 

farklarını anlatan bir tablo sunmuştur. Hedefler konusunda üç kuruluşun da benzer hedeflere sahip 

olduğu, süreçler başlığı altında değişken noktalar olduğu şeklinde bilgi paylaşılmıştır.  

Hacer Şivil sunumunda İstanbul Teknik Üniversitesi’nin akreditasyon programları hakkında bilgi 

vermiştir. İTÜ’nün Türkiye’nin yurt dışı ortakları en fazla olan üniversite olmasından ve öncü olduğu 

alanlar hakkında bilgi verilmiştir. İTÜ’nün yabancı diller yüksekokulu olarak verdiği akredite 

programlar tanıtılmıştır ve akreditasyon süreci, yaşanan sorunlar ve kazanımlar hakkında bilgiler 

verilmiştir. 

Nergis Uyan konuşmasında EAQUALS deneyimlerini paylaşacaklarını bildirmiştir. Özyeğin Üniversitesi 

dil okulu hakkında kısaca bilgi verilmiştir. EAQUALS ve kendi üniversitelerinin hedeflerinin 

karşılaştırarak yola çıktıklarının bilgisi verilmiştir. İlk aşama self-assessement kapsamında okulun 

kendini değerlendirmesi, süreci olarak anlatılmıştır. İkinci aşama advisor visit hakkında tartışmaların 

olduğu ve sonucunda Özyeğin Üniversitesinin visit almaya karar verdiğinin bilgisi verildi ve bu kararın 

çok faydalı olduğunun altı çizilmiştir. Advisorlardan alınan sonuçlar doğrultusunda çalışmalara 

başladıklarının bilgisi paylaşıldı ve sonucunda inspection’nun başarılı bir şekilde tamamlandığı bilgisi 

paylaşıldı. Sürecin hazırlık okulunun eksikliklerini ve olduğu noktayı görmesi açısından katkı 

sağladığının altı çizilmiştir. Sürecin ayrıca takım olma hissini de güçlendirdiği bilgisi eklenmiştir. 

Mümin Şen sunumuna akreditasyon sürecinde Rektör desteğinin olmadan başlanmasının mümkün 

olmadığı bilgisini paylaşarak başlamıştır. Bunun dışında strateji dairesi başkanlığı ve müdürün de ikna 

edilmesinin kaçınılmaz olduğunu bildirmiştir. Süreç süresince akreditasyon kelimesinin sarf 

edilmediğini ve ihtiyaçlar üzerinden yola çıkıldığı anlatılmıştır. Süreçte kendilerinin eğitim yönetimi 



konusu üzerine yoğunlaştıklarını anlatmış ve bir yıl boyunca educational leadership eğitimi alındığını 

bildirmiştir. Bu eğitim sonucunda eğitim anlayışının köklü bir şekilde değiştiğinin bilgisi paylaşılmıştır. 

Sürece başlarken sorulan sorular ve çözümlerine yönelik çalışmalar yapıldığı anlatılmıştır. Bunların her 

kuruma göre değişkenlik gösterebileceği belirtildi.  

Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgiler verilmiştir. Sürecin 

güzel ve huzurlu bir ortama ve bireysel ve kurum faydasına katkıda bulunduğunun altı çizilmiştir. 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin Türkiye’de ilk üniversite olarak,  YÖK tarafından kalite kapsamında dış 

değerlendirme sürecine tabi tutulduğunun ve Yabancı Diller Yüksekokulunun ve İşletme Fakültesinin 

şeffaflığı ve öncesinde web sitesinde paylaştığı bilgi ve dosyalar sayesinde muaf tutulduğunun bilgisi 

paylaşılmıştır. 

 

  



Konu: Uluslararası Sınavlar 

Konuşmacılar:  

IELTS:  

-Seval SIR  

-Nilgün YALÇIN FELCHER  

-Elis HACIOĞLU 

Seval Sır, IELTS’ in ne olduğundan, güvenilirliğinden ve dört beceri üzerinden yapıldığından, IELTS’i 

kimlerin kullanabileceğinden, tarihi gelişiminden, test formatından, sınav sürelerinden ve dünyada 

IELTS’i kullananların 3 milyon kişiyi aştığından bahsetmiştir. Seval Hanım, örnek sonuç belgesinden 

bahsedip, sonuçların 13 günde açıklandığını söylemiştir.  

IELTs’in geçerlilik süresinin 2 yıl olduğundan bahsedildi. Dinleyiciler tarafından Seval hanıma, bu 

sınavın ÖSYM tarafından denkliğinin kabul edilip edilmediği sorulmuştur. Seval Hanım, şu an kabul 

edilmediğini ancak ÖSYM ile bu konudaki çalışmalarının sürdüğünü söylemiştir. Son olarak IELTS 

irtibat merkezlerinden bahsetmiştir. 

Elis Hacıoğlu (ülke sınav yöneticisi), IELTS’in nasıl yapıldığını anlatmıştır. Sınava giren adaylardan 

“finger scan”i alınıp, aday fotoğraflarının sınav günü çekildiğini ve bunun gerekçesini açıklamıştır. 

Ayrıca Elis Hanım, sınavın puanlama sistemini anlatmış ve bununla ilgili IELTS’te dünya sıralamasıyla 

ilgili bir yarışma sorusu sormuştur. Examiner sertifikasının verildiğinden bahsetmiştir. Elis Hanım, 

sınavların 8 kişi tarafından okunduğundan ve IELTS’in göçmen başvurusu için de kullanılabilen bir 

sınav olduğunu söylemiştir. 

Nilgün Yalçın Felchner, British Council’un Birleşik Krallık Hükümetinin Kültür İşleri Ofisi olduğunu 

açıklamıştır. British Council’in 80 yıllık, dört beceriyi ölçen sınavı Aptis’ten bahsetmiştir. Ayrıca IELTS, 

eğitmen gelişim kursları ve sınav üretim merkezlerindeki sıkı güvenlik takiplerinden bahsetmiştir. 

  



Konuşmacılar:  

TOEFL:  

-Zeynep KAPTAN 

Zeynep Kaptan konuşmasına ETS’nin neler yaptığından bahsederek başlamıştır. ETS’nin test 

güvenliğinde öncü bir kurum olduğu bilgisini vermiştir. Gelişmiş kopya cihaz ve taktiklerinden ve 

bunlara alınan tedbirlerden bahsetmiştir. Sınavları denetlemek için bir görevlinin, aday gibi sınavlara 

girip gözlem yaptığını söylemiştir. Sınav sonuç verilerinin tamamının ETS’ye gönderildiğinden 

bahsedildi. Skor raporlarında en kaliteli kağıdın kullanıldığı bilgisi paylaşılmıştır. Yeni güvenlik önlemi 

olan Çin’de yüz tanıma yazılımının kullanılmaya başlandığından söz edilmiştir. Türkiye’de kaç test 

merkezi olduğu sorusuna 80 civarında yanıtını vererek sunumunu sonlandırmıştır. 

 

 

 

 

  



Konu: Under Western Eyes: Türkiye’de Üniversite düzeyinde Yabancı Dil Eğitiminin Durumu (Panel)  

Moderatör: Nevfel BAYTAR – Turgut TURUNÇ 

Konuşmacılar:  

-Teresa DOĞUELLİ 

-Dr. Simon PHIPPS (ASBÜ)  

- Guy ELDERS (Pearson) 

- Tony GURR (Lead Turkey)  

- Liudmila NOSOVA KURAL (Rukem-TORFL) 

- David FAY (ABD Eğitim Ateşesi) 

Turgut Turunç, konuşmacılardan kısaca kendilerini tanıtmalarını istemiştir. Ardından panelistlere, 

Türkiye’ye geldiklerinden beri Türkiye’de Üniversite düzeyinde Yabancı Dil Eğitimi durumunda ve 

IELTS babında ne tür gelişmeler gözlemlediklerini sormuştur. 

Liudmila NOSOVA KURAL, motivasyonun olmadığından, native speaker’ın azlığından ve modern 

teknik kullanılmadığından bahsetmiştir.  

Dr. Simon PHIPPS, 25 yıl önce İngilizce’nin çok az kurumda yer aldığından ve aynı işi yapan hocaların 

bir araya gelemediğinden bahsetmiştir. Ayrıca en büyük sıkıntılardan birinin yabancı hoca kaynağı 

alımındaki kriterin olduğunu söylemiş ve en iyi öğretmenlerin Türk öğretmenler olduğunu söylemiştir. 

ABD Eğitim Ateşesi olarak görev yapan David FAY, paylaşımın şimdi daha çok olduğunu, 

konferansların çoğaldığını söylemiştir. Ayrıca ortaokul ve liselerdeki hazırlık sınıflarından ve eskiden 

motivasyonun daha fazla olduğundan bahsetmiştir. Üniversitelerin background education’a 

odaklandığından bahsetmiştir. Hizmet içi eğitime yatırım yapılmasını önermiştir. 

Teresa DOĞUELLİ, öğretmenlerin eskiden nasıl ders işlediklerinden, çocukların sorunlarının ve 

öğretmenlerin sıkıntılarının tüm dünyada yaşandığından bahsetmiştir. Teresa Hanıma eğitim adına 

önerisi sorulmuştur. Teresa hanım, beklemememiz gerektiğini, çaba ve çözümleri kendimizin 

yaratması gerektiğini, eski eğitim modellerinin değişmesi gerektiğini ve eğitime bakış açısının 

değişmesi gerektiğini vurgulamıştır. Yabancı dilde eğitim konusundaki düşüncesi de mecburi 

olmaması gerektiğidir. 

Guy ELDERS, alt sınıflarda sıkıntı olduğundan, 9. ve 10.sınıflarda yeterli İngilizce verilmediğinden 

bahsetmiştir. Guy Elders, hoca maaşlarının azlığını, orijinal kitap alınmadığını vurgulamıştır. Guy 



Elders, yabancı dilde eğitim konusunda; İngilizce eğitimin olması gerektiğini, yabancı dilde eğitimin 

şart olduğunu belirtmiştir. 

Tony GURR, sorunları çözme çabalarından bahsetmiştir. Tony Gurr’a önerisi sorulduğunda Teresa 

Hanıma katıldığını, “Aynaya bak, kendine dürüst ol, tanımaya başla” demiştir. 

Prof. Dr. Hüsnü ENGİNARLAR’a panelin geneliyle ilgili yorumu sorulmuştur. Kendileri, İngiliz dilinde 

eğitimin kısıtlı yerlerde ve o koşulları karşılayan kurumlarda yapılması gerektiğini vurgulamıştır. YÖK 

ile MEB arasındaki iletişim bozukluğunun en büyük sorun olduğunu da vurgulamıştır. H. Enginarlar 

ayrıca, son 1-2 on yılda nicelik ve nitelik üzerinde durdu. Hızlı nüfus ve okul artışı yüzünden nitelik ile 

ilgili sorunların arttığını, bunun bir ölçüde doğal olduğunu çünkü kaynak ve imkânların sınırlı 

olduğunu belirtti. 

 

Konu: YÖK’E YÖNELTİLECEK KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ /SORULARIN DERLENMESİ/ GÖRÜŞME 

TEMSİLCİLERİNİN SEÇİMİ 

Moderatör: Prof. Dr. Belgin AYDIN (ANADOLU ÜNİ.) 

Konuşmacılar:  

- Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAYINTU (BİNGÖL ÜNİ.) 

 - Güzide ÖNDER (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ) 

 - Yahya TEKE (ASBÜ) 

 - Elvan YILMAZ (ASBÜ) 

 - Tuba DEMİRKOL (ASBÜ) 

Prof. Dr. Belgin AYDIN, konuşmasına Yabancı Diller Yüksekokullarının yapılanmasından bahsederek 

başlamıştır. YÖK’e en çok sorulan sorunun; Yabancı Diller Yüksekokullarının kapatılıp kapatılmayacağı 

sorusunun YÖK’e iletilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca ölçme değerlendirme biriminde ihtiyaç 

duyulan personellerin olduğunu ve iş tanımlarının yönetmeliklere girmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

Yahya TEKE, YÖK’ten Yabancı Diller Yüksekokullarının kapatılıp kapatılmayacağı ile ilgili gelen resmi 

yazı ile ilgili görüşlerini bildirdi. 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAYINTU, Yabancı Diller Yüksekokullarının kapatılmasının sadece Modern Dilleri 

kapsamadığını söylemiştir. 

Güzide ÖNDER, YDY’lerin işlevlerinden bahsedip, YÖK’ten bununla ilgili gelen yazıdan bahsetmiştir. 



Pamukkale Üniversitesi YDY Müdürü, Yabancı Diller Yüksekokullarının kapatılması ile ilgili gelen resmi 

yazı hakkında YÖK ile görüştüklerini söylemiştir. 

Soru ve görüşler alındıktan sonra Prof. Dr. Hasan MANDAL’a iletilecek soruların belirlenecek grup ile 

görüşülüp kararlaştırılmasına karar verilmiştir. 

 

 

 

  



11. YDY Yöneticileri toplantısı Sonuç Bildirgesi 

2. Gün 

Konu: ASBÜ YDY HAZIRLIK PROGRAMI TANITIM 

Konuşmacılar: - Mahmut BİLİCİ (ASBÜ- Modern Diller Bölüm Başkanı)  

- Pelin AKINCI (ASBÜ- Temel İngilizce Bölüm Başkanı)  

- Nur GEDİK BAL (ASBÜ- Müfredat Koordinatörü) 

 - Özge DERETARLASI (ASBÜ- Sınav Birimi Koordinatörü)  

- Mürvet ŞENBAYRAK (ASBÜ- SAC Koordinatörü)  

- Dr. Reza VAHDANİ (ASBÜ- PDU - Mentoring Sistemi) 

Mahmut Bilici Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümü 

nün yapısı hakkında bilgi vermiştir. Modern Diller Bölümünün Dünya Dilleri ve Bölüm İngilizcesi 

Birimlerinden oluştuğunu belirtmiştir. Dünya Dilleri Biriminin 10 farklı dilden oluştuğunu ve 

öğrencilerin hazırlık eğitimi aşamasında da ikinci yabancı dl eğitimi aldıklarını bildirmiştir. Bu şekilde 

Lisans bölümlerine geçtiklerinde daha bilinçli bir dil tercihi yapmalarını hedeflediklerini belirtmiştir. 

Pelin Akıncı konuşmasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel 

İngilizce Bölümü yapısı ve işleyişi hakkında bilgi vermiştir. Hazırlık eğitiminin kur sistemi şeklinde 

işlediğini ve yıl boyunca 3 adet yeterlilik sınavının yapıldığının bilgisini paylaşmıştır. Hazırlık 

sisteminde uygulanan senaryolar tablosu üzerinde örnekler verilmiştir. 

Nur Gedik Bal sunumunda Müfredat Biriminin çalışmaları hakkında bilgiler paylaşmıştır. Müfredat 

hazırlamada öncelikle öğrencilerin ulaşmaları beklenen hedeflerin belirlendiği ve ders planlarının ve 

materyallerin bunlara göre hazırlandığı bilgisi paylaşılmıştır. Burada GSE ve CFR standartlarının temel 

alındığı bildirilmiştir. Kullanılan haftalık programdan örnekler sunulmuştur. Yazma becerisi için bir 

kitapçığın geliştirildiği bilgisi paylaşıldı ve seviyelere göre içerik örnekleri sunulmuştur. Konuşma, 

dinleme ve okuma becerileri portfolio ödevleri hakkında bilgiler paylaşılmıştır.  

Özge Deretarlası konuşmasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu sınav 

birimi uygulamaları hakkında bilgiler paylaşmıştır. ASBÜ öğrencilerinin seviye tespit sınavına tabi 

tutuldukları ve bu sınavda dinleme, kelime bilgisi, dilbilgisi ve okuma becerilerinin sorulduğu bilgisi 

paylaşılmıştır. Bu sınavdan İntermediate seviyesi ve üstü çıkan öğrencilerin muafiyet sınavına 

girdikleri, daha düşük seviyedeki öğrencilerin ise hazırlık eğitimine tabi tutuldukları belirtilmiştir. 

Değerlendirme sistemi içeriği paylaşılmış ve burada formative assessment’e önem verildiği 



bildirilmiştir. Burada sınav odaklı eğitimden ziyade online ödev, portfolio veya sınıf içi katılım gibi 

kalemlerin da değerlendirme sistemin içerisinde olduğu bilgesi paylaşılmıştır. Dersler ve sınavlarda 4 

becerinin eşit dağılımına dikkat edildiği açıklanmıştır. Öğrencilerin bir kurdan başarı sayılabilmesi için 

70 puan toplamaları gerektiği ve değerlendirme rubriclerinin öğrenci ve öğretim görevlilerinden geri 

dönüt alarak şekillendiği bilgisi paylaşılmıştır. English Profieciency hakkında bilgi verilmiştir. 

Mürvet Şenbayrak konuşmasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Self-

Access-Center çalışmaları hakkında bilgiler paylaşmıştır. British Council ve TEPAV tarafından 2015 

yılında yayımlanan rapora göre Türk öğrencilerin İngilizceyi bağımsız olarak kullanamadıkları 

sonucundan yola çıkarak Self-Access Center’in amaçlarının bağımsız bir dil öğrencisi geliştirmek ve dil 

öğrenimini ders dışına taşımak olduğu bilgisi paylaşılmıştır. Bu hedef doğrultusunda workshoplar, 

mentoring ve SAC bülteninin yayımlandığı bunun dışında yabancı öğretim görevlileri tarafından 

kulüpler ve etkinliklerin düzenlendiği bildirilmiştir. Düzenlenen etkinlikler hakkına bilgiler verilmiştir. 

Dr. Reza Vahdani 

Sunumunu İngilizce yapan, Dr. Reza Vahdani, ASBÜ bünyesinde gerçekleştirilen mentörlük sisteminin 

işleyişi ve felsefesi hakkında bilgi verdikten sonra yapılan uygulamalar konusunda kullanılan kriterler 

ve değerlendirme çalışmaları ile ilgili örnekler paylaşmıştır.  

  



Konu: KALİTE KURULU ve KALİTE ÇALIŞMALARI 

Konuşmacı: Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU (YÖK KALİTE KURULU ÜYESİ) 

Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu konuşmasında Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite 

Kurulunun faaliyetlerinden bahsetmiştir. Döğeroğlu Yükseköğretimde azalan kamu kaynakları, eğitim 

öğretim ve araştırmanın yanı sıra farklı misyonların konu edilmesi, uluslararasılaşma ve kalite 

güvencesi, akreditasyon konularının ön planda olduğunu belirtmiştir. Yükseköğretimin diğer odak 

noktaları ise gençlerin yükseköğretimine erişimini kolaylaştırma ve yaygınlaştırma ile çeşitlenen 

öğrenme ortamları olarak açıklanmıştır. Bunun dışında araştırma odaklı üniversiteler ve farklı alanlara 

yönelmeden dolayı misyon farklılaşmalarının gündeme geleceği belirtilmiştir. Amacın şeffaflaşma, 

tanınma ve hareketlilik olduğu ve bunu güvence altına alacak bir çatının oluşturulması olduğu bilgisi 

paylaşılmıştır. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi çalışmasının içselleştirilmesi konusunda 

sıkıntılar olduğu belirtilmiştir. 2015 yılında Türkiye yeterlikler çerçevesi yönetmeliğinin Mesleki 

Yeterlilik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu tarafından yayımlandığının bilgisi 

paylaşılmıştır. Kalite kontrol yaklaşımı konusunda bilgiler paylaşılmış, kalite güvencesi kilometre 

taşları açıklanmıştır. Yükseköğretim kalite kurulunun bu zamana kadar yaptıkları hakkında bilgiler 

verilmiş ve yükseköğretim kalite güvencesi yönetmeliğinden bölümler açıklanmıştır. Kalite kurulunun 

görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler verilmiştir. Kurumsal dış değerlendirme süreci açıklanmış, 

esasların nasıl belirlendiğine dair bilgiler paylaşılmıştır.  Kalite kurulunun kurumsal değerlendirme 

süreci kapsamında 2016-2017 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir. 

 

Konu: Mevzuat Tartışmaları- Soru/ Cevap 

Konuşmacı: Prof. Dr. Hasan MANDAL (YÖK BAŞKAN VEKİLİ) 

YÖK Başkan Vekili Sn. Prof. Dr. Hasan Mandal konuşmasına mümkün olduğu ölçüde soruları 

cevaplamaya çalışacağını belirterek başlamış, okullarla ilgili sorunları daire başkanlarına aktardığını 

belirtmiştir. Hızlı bir özetleme yaparak yükseköğretimde neler olduğuna değinmiştir. Kısaca; 184 

yükseköğretim kurumunun, öğrenci sayısının da 7,8 milyon (bu sayı sürekli artışta), 75 bin öğretim 

üyesi sayısı ve toplamda 157 bin öğretim elemanı olduğunu ifade etmiştir. Özellikle hazırlık okulları 

için problem yaşanmadığını; en rahat kadro kullanım izni verdikleri alanın da dil okullarındaki 

okutman ihtiyaçları olduğunu aktarmıştır.  

YÖK’ün yapmaya çalıştığının, esasında gecikerek de olsa Yükseköğretim sisteminde bir yaklaşım 

olduğunu ve bu yaklaşımın beraberinde getirdiği konunun da özellikle vakıf üniversitelerinin özerkliğe 

sahip olması ve devlet Üniversitelerinin kamu kaynağı kullanmasından dolayısı bir misyon 

farklılaşması oluştuğunun altını çizmiştir. Tek tiplilikten çeşitliğe gitme, ciddi bir rekabet oluşturma ve 

bu rekabetin sonrasında daha fazla kurumsal özerklik modelini kullanabilmesinin hedeflendiğini ifade 

etmiştir. Devlet üniversitelerinin de Vakıf üniversiteleri gibi kendi özerk yapısının olabilmesi 



gerektiğini ve bununla ilgili olarak 1 Temmuz tarihinde yayınlanan sessiz devrim olarak nitelendirdiği 

Yükseköğretim sisteminde yapılan önemli radikal değişikliklere değinmiştir. 

Üretim reform paketi maddelerini kısaca şu şekilde sıralamıştır: 

Yükseköğretim kalite kurulunun kurulması (üyelerin büyük çoğunluğun ismi belli olduğunu ifade 

etmiştir.) 

Kanun maddesi olarak düzenlenen yükseköğretim kurumlarının tek tip yapıdan çeşitlilik esaslı, 

misyonları odaklı ihtisaslaşması. 

Öncesinde YÖK kalite kurulu süreci YÖK ün kendi bünyesinde olduğunu ve şimdi bunu tamamen idari 

-mali özerkliğe sahip bir yapıya dönüştürdüklerini belirtmiştir. 

Ayrıca YÖK’ün bazı yetkilerini paylaşma noktasına geldiğini (devretmek ve paylaşmak), artık ilgili 

kurum ve kuruluşlar (sadece kamu kurumları değil), iş dünyasının da dâhil olacağı yeni bir programın 

çalışma sürecinde nasıl bir yol izleneceği üzerine bilgiler vermiştir. En önemli konunun 7,8 milyon 

öğrencinin istihdamı olduğu ve bu süreçte de YÖK’ün kendi başına karar verici olmayacağının da altını 

çizmiştir. Meslek yüksekokullarının da açılmasının bu şekilde olacağını belirten Mandal, bu 

yüksekokulların üniversite kampüslerinden ziyade organize sanayi bölgelerinde açılmasının teşvik 

edileceğini ifade etmiştir.  

İş yeri odaklı eğitime de değinen Mandal; fen, mühendislik alanlarındaki öğrencilerin bir dönemini 

artık işyeri eğitimi olarak alacaklarını, sigortalı hale geleceklerini ve asgari ücretin üçte biri kadar da 

ücret alacaklarını açıklamıştır. Aynı zamanda, devlet üniversitelerinde üniversitelerin kendi iç 

kaynaklarıyla destekledikleri projelerde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bursiyer olarak 

desteklenmesinin mümkün olabileceğini söylemiştir. 

Performansıyla doğru orantılı olarak ve ihtiyaç duyulan alanlarda olmak şartıyla da, 67 yaşından sonra 

yıllık sözleşmelerle (sözleşmeli statü) 75 yaşına kadar devlet üniversitelerinde öğretim üyeleri 

çalışabileceklerini belirtmiştir. 

Devlet üniversitelerinin bilgiyi teknolojiye, teknolojiyi de ticarileştirmeye dönüştürmek için sermaye 

şirketi statüsünde Teknoloji transfer ofisi kurabileceklerini yani diğer bir deyişle şirket 

kurabileceklerinin haberini de vermiştir. 

Ücretli araştırma izni konusunda da 7. yılda artık ücretli olarak araştırma izni  (her yedinci yılda); 6 

yılda bir olarak verilebileceğini ve de doktora sonrası araştırmacı istihdamının 1 Temmuzdan itibaren: 

doktorasını tamamladıktan sonra 7 yıl içinde en fazla 3 yıla kadar doktora sonrası araştırmacı 

çalıştırabileceklerini ifade etmiştir. 

Araştırma görevlisi istihdamı sürecinin 1.1.2018’den itibaren aynı üniversitede aynı yıl içinde 

doktorasını tamamlayanlardan en fazla %20’sinin o üniversitede devam edebileceğini, diğerlerinin 

mutlaka en az 1 yıl boyunca başka bir yurtiçi veya yurtdışı akademik kurumda çalışması gerektiğini 

vurgulamıştır.  

Mandal, bu şekilde yapılmak istenen Yükseköğretim kalite kurulunun idari ve mali açıdan özerk 

olmasının sağlanması olduğunu belirtmiştir. 

YÖK e iletilmek üzere gelen sorular: 

YÖK’ün üniversitelere gönderdiği yazı ile ilgili olarak yaklaşım noktasının: üniversitelerde derece 

vermeyen sadece yabancı dil (YDYO’da a 5 i dersleri)  dersleri veren birimlerinin kendi sistemlerinde 

doğru tanımlanması için ortak bir dil kullanmaya yönelik bir çalışma olduğunu ve yapılmaya çalışılanın 



kadroların nerede olduğunu görmek olduğunu ifade etmiştir. Gönderilen yazıyı da bunu izlemek için 

bir girişim olarak tanımlamıştır. 

Hazırlık programında 2 yıl üst üste başarısız olan öğrencilerle ilgili olarak gelen soruya Mandal: vakıf 

üniversitelerinde 3 yıla devam ettirilen öğrenciler olduğunu ve bunların ciddi bir şekilde 

denetlemeden ceza yaptırımları olduğunu, yasal düzenlemenin net belirlenmiş olup, öğrencinin 

yükseköğretim sisteminden ilişkisinin kesilmediğini; öğrencinin dil yeterliliği olmadığı için Türkçe 

programda devam ettirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Son tarih noktası için de; bununla ilgili olarak 

merkezi bir düzenleme söz konusu olmadığının altını çizmiştir. 

YÖK tarafından yabancı dil eğitimini ilgilendiren kararlar alınırken YDY mevzuatına hâkim 

yöneticilerinden oluşan bir danışma kurulu oluşabilir mi sorusuna cevap olarak da bu yönetmeliğe 

çalışırken kesinlikle görüş alınarak çalışıldığını; YDYO Yöneticiler Toplantısı Yönetme Kurulundan 

kendilerine isim verildiği takdirde görüş alabileceklerini, dar bir ekiple yüz yüze görüşerek ortak akıl 

oluşturmak için destek almak istediklerini ifade etmiştir. 

Farklı grup öğrencilerin (yatay/dikey geçiş) eğitim öğretime başlangıç tarihleri dönem başına 

çekilebilir mi sorusuna da; dikey geçişi yöneten sürecin ÖSYM olduğunu, YÖK’e bağlı olmadığını 

vurgulamıştır. 

Tüm üniversitelerde zorunlu olan ve genellikle haftada 2-3 saat olan yabancı dil derslerinin 13. 

Maddesi gözden geçirilebilir mi sorusuna da;  yine sürecin kanunla tanımlanmış durumda olduğunu 

ama bunun sistemin içinde nasıl yapılması gerektiği ilgili üniversitenin karar alma mekanizması ile ilgili 

olduğunu söylemiştir. 

İstihdamla ilgili olarak da Türk vatandaşlarının okutman olarak Yükseköğretim sistemine nasıl dâhil 

edileceğinin net olup bu konuda değişiklik yapılmasının düşünülmediğine dikkat çekmiştir. Yabancı 

uyruklu okutman istihdamında ise YÖK’ün olumlu bir tutum izlediğine değinmiştir.  

Artık, okutman alımı sırasında jüride de YDYO müdürü ya da rektörlüğe bağlı bölüm başkanı 

bulunabileceğini ve bununla ilgili değişiklik yapılacağının haberini de vermiştir.  

Akreditasyon süreci sonunda üniversiteler/okullar/bölümler için resmi bir teşvik işleminin 

bulunmadığını fakat bunu üniversitelerin kendi süreçleriyle yapmaları gerektiğini belirtmiştir.  

Yabancı uyruklu öğretim elemanlarına yönelik düzenleme olacağını belirten Mandal; Siirt Üniversitesi 

YDYO müdürünün sorusu üzerine tümünün yabancı uyruklu olduğu öğretim üyesi olan bölümlere 

YÖK’ün onay vermeyeceğinin altını çizmiştir. 

Hitit üniversitesi YDYO müdürünün kontenjanda sıkıntı yaşayan bölümlerin İngilizce program açma 

başvurusu ile ilgili olarak da doluluk oranının %85 in altında olan bölümlerde %10 İngilizce programı 

açılmaya YÖK tarafından izin verilmediğini belirtmiştir.  

Okutmanların yurtdışı veya yurtiçi konferans katılımları ile ilgili olarak YÖK’ün 2 yıl önce gönderdiği 

yazıya istinaden bu kişilerin konferanslara katılımları bir proje adı altında öğretim üyesi ile birlikte 

olması gerektiği belirtildi fakat Mandal bunun yasal bir altyapısı olmadığını söylemiştir. 

 

  



Konu: Using “BIG DATA” to Teach (İngilizce Eğitiminde Büyük Veri Kullanımı) 

Konuşmacı: Kaan Cihangiroğlu (English Central Türkiye Temsilcisi) 

Kaan Bey konuşmasına şirketlerinin eğitim hizmeti veren, veriyi kullanan bir teknoloji firması 

olduğunu belirterek başlamıştır. Veri temelli teknoloji hizmeti verdiklerini belirten Kaan Bey; büyük 

verinin büyük resmi görmek için verilerin toplanmış hali olduğunu ifade etmiştir. Her alanda büyük 

veri nasıl kullanılır, ondan nasıl faydalanabiliriz konusunun tartışıldığına ve veri- bilginin hikâyesine 

değinmiştir. Buna göre;  20. yy da kütüphanelerden araştırmalar yapıp kişisel imkânlarla da paylaşım 

yapıldığını; son 10 yılda dijital ayak izinin hızla arttığını ve kullandığımız cihazlardaki veri iletişiminin 

arttığına dikkat çekmiştir. Önemli olan toplanan verilerin anlık olarak ulaşılması ve paylaşılması ve 

etkileşime sokulmasıdır. Büyük verinin bize istediğimiz şeyi istediğimiz zaman gösterdiğini belirtmiştir. 

English Central olarak,  akademik kurumlara akademik olarak hizmet verdiklerini; aynı zamanda 

bireysel kullanıcılara da dil öğretim hizmeti verdiklerine değinmiştir. Sistemlerine dâhil olan herkese 

(almak isteyenlere) 20 dakikalık bir süre zarfında bir hoca ile seviye tespit imkânı sunduklarını belirten 

Kaan Bey, konuşarak bir değerlendirme yapıldığını, bunun akademik bir değerlendirme olmadığının 

altını çizmiştir. Burada yapılanın öğrencinin durumunu gözlemleyip bir rapor hazırlandığı ve bağımsız 

öğrenicinin de bu raporu temel alıp kendi gelişimini takip edebilme şansına eriştiğini ifade etmiştir. 

Kaan Bey sunumu için hazırladığı ellerindeki verileri yorumlamış ve seviye tespit sınav sonuçları 

verilerini de yorumlamıştır. (telaffuz yeteneği, dilbilgisi yeteneği, vb.) Verinin anlam kazanması için 

büyük olmasının bir kez daha altını çizmiştir. 

English Central Akademik danışmanlarından Charles Brown’ın çalıştığı alanın; İngilizcedeki kelime 

kazanımı olduğunu ifade eden Kaan bey; Charles Brown ve ekibinin büyük veriyi kullanarak ( ki 

burada büyük veri Cambridge İngilizce külliyatı) 273 milyon kelimeyi içeren kitapları, makalelerı, yazılı 

dokümanları birçok araç vasıtasıyla incelediklerini ve büyük veriyi analiz ederek kısa yol 

oluşturduklarını belirtmiştir. Öğrencilere 10-1500 kelime öğretmektense 2800 gibi bir kelimeyi 

öğretip çok büyük oranda onlara İngilizce yazılı sözlü karşılaşacakları çoğu şeyi anlama imkânı 

sağladıklarını; bunu da kendisi ve ekibinin birçok kelime listesi oluşturarak yaptıklarını belirtmiştir. 

(frekans kullanım sıklığı). 2010 yılından beri hizmet veren bir şirket olduklarını belirten Kaan Bey, 

sistemlerindeki en çok kullanıcı barındıran anadillerin de Arapça, İngilizce, İspanyolca, Arapça, 

Portekizce, Japonca, Korece, Rusça, Türkçe ve Vietnamca dillerinde olduğuna değinmiştir. 

Kelime kazanımı ile ilgili çalışmaları gördükten sonra kendilerine göre uyarlayıp bir sistem 

oluşturduklarını ve bu sistemde belli bir veriye ulaştıktan sonra Türkçe konuşanların karşılaştığı 

telaffuz zorluluklarını çıkarabildiklerini söylemiştir. Büyük verinin aynı zamanda öğrenicinin verileri 

alıp, yaptığı konuşmaları temel alarak onun telaffuz profilini çıkarıp ve ona bir yönlendirme 

sunduğunu belirtmiştir. Burada, standartlaşmanın bir adım üstü olarak kişiselleştirme yapıldığının 

altını çizmiştir. Büyük verinin dili daha hızlı ve daha iyi nasıl öğrenebiliriz onu sağladığını belirtmiştir.  

 

  



Konu:  State Of English In Higher Education, Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarındaki İngilizce 

Eğitimi ve Sonrası 

Konuşmacılar: Mustafa AKINCIOĞLU (OXFORD UNIVERSITY DEPARTMENT OF EDUCATION), Ayşen 

GÜVEN (BRITISH COUNCIL) 

 

Ayşen Güven 

Amaçlarının İngilizcenin yükseköğretimdeki yerine bakmak olduğunu belirten Güven; 2015 yılında 

yapılan bir araştırma raporundan bahsetmiştir. Buna göre; Araştırma kapsamının Türkiye’de 38 

üniversitede (pilotla beraber 40 üniversite), 15 şehir, 4000 üzeri öğrenci, 400 öğretim görevlisi ile 

yapılan bir çalışma olup 65 ders gözlemi ile desteklenen 72 odak grup görüşmesi yapıldığını 

açıklamıştır. Güven kısaca rapordan sonra ne olduğuyla ilgili bilgilendirme yapmıştır. Son 2 yıldır 

paydaşlarla yapılan görüşmeler sonucu önerilerini beş ana başlıkta topladıklarını belirten Güven; 

Ulusal bağlamda hedefin YÖK, kurumsal bağlamda hedefin rektörler, dil bağlamındaki hedefin de 

İngilizce öğretmenleri ve yöneticiler olduğunu belirtmiştir. İlk önerinin her alanda kalite olduğunu 

ifade eden Güven, ikinci önerinin eğitim dili ile ilgili olduğunu; lisans programlarında Türkçenin 

statüsünün arttırılmasını önerdiklerini belirtmiştir. İngilizce eğitim veren programların lisansüstünde 

arttırılmasını önerdiklerini söylemiş ve özellikle YDYO ile ilgili olarak müfredatta genel İngilizcede 

çeşitliğin arttırılması gerektiğine dikkat çekmiştir. Akademik İngilizceye geçilmesi, Alan İngilizcesine 

geçilmesi, vb. diğer bir öneri olarak da;  İngilizcenin yükseköğretimde lisans ve lisansüstüne yayılması, 

çeşitliğin, seçeneğin artması gerektiğini belirtmiştir.  Ayrıca pasif yöntembilimden aktif yöntembilime 

geçiş üniversitede her alanda olması gerektiğini, daha interaktif ve iletişimsel bir yöntembilim 

kullanılması gerekliliğinin de altını çizmiştir. Son öneri olaraksa hizmet içi eğitim olanaklarının 

arttırılması; sürekli ve herkese sağlamak gerektiğine değinmiştir.  

2015 Ankara Lansmanında: Kalite konusunun vurgulandığını ve bu yayın sonucunda YÖK’ün rapordan 

sonra internet sayfasından herkese ne düşündükleri konusunda görüş başvurusunda bulunduğunu,  

kamuoyunda 10 milyon kadar okuyucuya ulaştığını belirtmiştir. Çözüm olarak da Yükseköğretimde 

İngilizcenin rolüne Uluslararasılaşma açısından bakmak istediklerini; bunun bir akreditasyon süreci 

olmadığı vurguladıklarını; İngilizcenin rolünün uluslararasılaşma bağlamında bakılması gerektiğine 

dikkat çekmiştir. Ve bu raporun Yükseköğretimde kalite komisyonuna sunulduğunu da eklemiştir. 

Mustafa Akıncıoğlu: 

Oxford Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Center for Research and Development Merkezinde EMI üzerine 

araştırmalar yapan Akıncıoğlu konuşmasına Nevfel Baytar’a ve ekibine teşekkür ederek başlamıştır. 

Kendilerinin küresel anlamda İngilizce öğretimin durumuna baktıklarını belirten Akıncıoğlu, araştırma 

merkezinin kuruluş amaçlarından birinin English Medium Instruction’ın yeni bir fenomen olarak 

anlaşılması gerektiğinden, bunu daha iyi anlamak için veri toplamak olduğunu ifade etmiştir. Bu 

çalışmanın altında yatanın öneri sunmaktan ziyade tanım koyabilmek; iyi anlayabilmek ve bu data’yı 

diğer araştırmacılar, üniversitelerle paylaşıp onların bu datayı kendi bağlamlarında yorumlamalarına 

imkân sağlamak olduğunu belirtmiştir. Varlık sebeplerini böyle açıklayan Akıncıoğlu, 2013-2014 

yılında British Council desteğiyle EMI’nin ne durumda olduğunu anlamak için bir küresel snapshot 

olarak 60 ülke içerisinde 55 ülkeden veri toplayabildiklerini belirtmiştir. 2015-16 da Türkiye deki 

üniversitelerde 2 araştırma yapıldığını ve bunlardan birinin Collaborative Planning Project olup course 

experimental bir research dizaynı ile iki kontrol grubu üniversite kullanıldığını ifade etmiştir. Dört 

üniversite ile çalışıldığını ve 10 çiftle başladıklarını belirten Akıncıoğlu, hazırlık sınıfından bir EPI hocası 

ve akademik departmandan bir öğretim üyesi ile Planlanan dersler verildiğini ve burada EMI 

öğretmeninin eğer o dersi bir dil uzmanı ile planlarsa ikisi arasında pozitif bir etkisi olup olmadığını 



araştırdıklarını ve sonuç olarak da öğrenciler üzerinde pozitif etkisi olduğunu gözlemlediklerini iade 

etmiştir. İkinci çalışmanın ise Student Voice olup: öğrencilerin hangi hedeflerle buraya geldiklerini 

öğrenme amacıyla yapılan bir çalışma olduğunu aktarmıştır. Bu seneki çalışmalarını ise küresel ölçeğe 

oturttuklarını söyleyen Akıncıoğlu, EMI hocalarının o dersi nasıl anlattıkları standart olabilir mi ve 

sertifikasyona bağlanabilir mi önerilerinde bulunduklarını belirtti. Araştırma sonuçlarına göre de 

üniversite yöneticilerinin, Türkiye dâhil, standardizasyon gereğini vurguladıklarını ve EMI 

üniversitesinin, öğrencisinin, öğretmeninin tanımlarını üzerinden tekrar düşünülmesi gerektiğini ifade 

etmiştir. EMI çerçevesindeki her konuda dünyada tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de Araştırma 

kurulları önerileri ve araştırma tekliflerine açık olduğunu söyleyerek; EMI Educational context’te 

kurumsallaşmalı diyerek sözlerine son vermiştir.  

 

  



Konu. Flipped Learning 

Konuşmacılar: 

Dr. Caroline FELL KURBAN (MEF ÜNİ.)  

Sally GAYFORD (MEF ÜNİ.)  

Joel COMPTON (MEF ÜNİ.) 

MEF Üniversitesinden gelen üç konuşmacı sırasıyla ülkemizde ve dünyada bu düzeyde ve yoğunlukta 

eşi bulunmayan bir eğitim uygulaması olan flipped learning konusunda yaptıkları uygulamalardan 

bahsettiler. Flipped learningin kavramsal olarak işleyiş biçimi, teknolojinin hem sınıf içi hem sınıf dışı 

kullanımlarına entegrasyonu konusunda örnekler verilirken, öğrenciler ile yapılan ve öğrencilerin aktif 

katılımlarıyla yapılan örnekler ve öğrenme çıktıları sunuldu. Hem yönetim, hem koordinasyon, hem 

de öğretmen açısından eğitimler ve uygulama destekleri anlatıldı.   

 

Konu: Üniversitelerde 5İ- EAP –ESP Dersleri 

Konuşmacılar:  

Prof.Dr. İsmail Hakkı Mirici (Hacettepe Üniversitesi)  

Doç. Dr. Hande Uysal (Gazi Üniversitesi)  

Okt. Figen İyidoğan  (Modern Diller - Ortadoğu Teknik Üniversitesi)  

Oturum konuşmasının açılımını İsmail Hakkı Mirici Hoca, ASBÜ’ye hazırlık eğitimi konusundaki 

bilgilerini tazeleyen bu organizasyona ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederek gerçekleştirdi. Hazırlık 

eğitimi konusundaki sorunların öteden beri gelen aynı konuları kapsadığına dikkat çekerken, bu 

alandaki olumlu bir gelişme olarak Türk hocaların da artık bu konularla ilgili aktif rol aldıklarına ve 

sadece yabancı hocalardan çözüm beklemediklerine işaret etti. 11 yıldır düzenlenmekte olan ve 

sürdürülebilirliğini fazlasıyla kanıtlamış olan Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürleri toplantılarına, 

eğitimin diğer paydaşı olan öğrencilerin de katılabileceği bir platform eklemenin uygun olacağını 

önerdi.  

EAP- ESP dersleriyle ilgili uygulanabilirliği olan farklı programları tanıtmaya başlamadan önce, 

seçim yaparken şu iki hususa dikkat etmek gerektiğini belirtti: 

- Her üniversitedeki farklı öğrenci profili  

- Her üniversitenin hedeflediği farklı öğrenme amaçları 

İlk olarak Content-Based / Sheltered diye adlandırılan program türüne değindi. Amaçlanan 

eğitim çıktısının öğrencilerin konuları İngilizce anlaması ve anlatması olduğu eğitim 

programları için uygun olan programın bu olabileceğini belirtti. Content-based eğitimin hedef 

diilin bilgi aktarımında bir araç olarak kullanıldığı, kullanımsal ya da dilbilgisel odakların geri 

planda kaldığı bir program olacağını belirtti. 

 İkinci olarak Fless isimli bir programa değindi. Haftanın belirli günleri belirli saatlerde 

4 dil becerisini kapsayan bir dil eğitiminin de servis dersi olarak, hazırlık sonrası eğitimde 

sunulabileceğinden bahsetti. Buradaki amacın dili bir ders olarak gördüğü ve öğrencilerin 

günlük hayatlarına çok taşıyamadıkları bir program türü olduğuna değindi. 



 Üçüncü olarak Fless programına destek olarak kullanılabilecek pull—in ve pull-out 

modelinden bahsetti. Pull-out modeli,  sınıfta diğer arkadaşlarından geri kalan öğrencilere 

destek vermek amaçlı yapılan, zayıf öğrencilerin belirli saatlerde bir ders programı için bir 

araya getirildiği ve özel destek sağlandığı bir program olarak tasvir edildi. Pull-in modelinde 

ise zayıf öğrencilerin derste kaldığı ve aynı ders sırasında ekstradan fazla bir öğretmenle 

desteklendiği bir program olarak değinildi. Fless programına bir diğer destek alanı olarak 

resource center ya da converstaion club olarak adlandırılan, öğrencilere ders dışı İngilizce 

pratik alanı yaratan uygulamalardan bahsedildi. Bu tür ek destekler için hoca 

görevlendirmesinin stand-by teacher yönteminden yararlanılarak yapılabileceğini söyledi. Bu 

ek programların öğrencileri olumlu motive edeceğinden, dilin bir iletişim aracı olarak 

görülmesine katkı sağlayacağı ve okulun onların gelişimi için her türlü desteği vereceği 

izlenimi almalarına neden olacağına vurgu yapıldı. 

 Program dizayn ederken İngilizce nin sınavlarda yüksek not alacakları bir ders olarak değil bir 

dil olarak sunulması gerektiğine, bireylerin her dil becerisinde ayrı yetkinlik düzeyinde 

olabileceğini dikkate almak gerektiğine ve sadece kelime ve gramer bilgisinin dil öğrenme 

sürecinde yeterli olmadığına dikkat etmek gerektiğine vurgu yapıldı. Dilsel, iletişimsel ve 

kültürel yetkinliklerin hep birlikte amaçlanması gerektiği belirtildi. Dil eğitiminde CEFR’ın 

dikkate alınması gerekliliğine,  eğitim programların bu çerçeveye yönelik desenlenmesi 

gerektiğini vurguladı ve CEFR da belirlenen düzeylerin tanımlamasına kısaca değindi.  

Konuşmasını tamamlarken bir dil eğitimi nasıl olmalı sorusunda dikkat edilmesi gereken 

hususları şöyle sıraladı: 

1- CEFR ilke ve ölçütlerine uygun olmalı 

2- İletişim odaklı ve eyleme yönelik olmalı 

3- Öğrenci dostu bir yaklaşımla yapılmalı 

4- Dil sadece sınıfta kullanımla kısıtlı kalmamalı, bir iletişim dili olmalı 

5- Öğretmenlerin de öğrencileriyle İngilizce kullanımını sınıf dışına taşıdıkları bir ortam 

sağlanmalı 

6- Anlamlı ve iletişimsel etkinlikler yer almalı ve öğrenciler İngilizce’yi ‘foreign language’ 

değil ‘additional language’ olarak benimsemesine yardım etmeli 

7- Gerçekçi hedefler/çıktılar belirlenmeli 

 

 

İkinci olarak söz alan konuşmacı Doç. Dr. Hande Uysal Hoca oldu. Akademik İngilizce nin 

genel akademik İngilizce (tüm disiplinler için geçerli bilgi ve becerileri kapsar) ve specifik 

akademik İngilizce (belirli bir disipline yönelik  olarak bilgi ve becerileri kapsar) olarak ikiye 

ayrıldığını söyledi. Birinci sınıflarda dil eğitiminin çok zorlayıcı olduğunu ve spesifik alanlara 

kayılması gerektiğini belirterek söze başladı. Birinci sınıfta alana yönelik ders verilmesi gerektiğini 

ve çalışma gerektiren bir alan olduğunu belirdi. Hazırlık sonrası verilen İngilizce eğitimin 

çoğunlukla genel amaçlı akademik İngilizce olarak verildiğine, spesifik amaçlı akademik İngilizce 

verilmediğine değindi. Bunun sebeplerinden birisi olarak öğretmenlerin bu konuda yeterli eğitim 

geçmişine, alan bilgisine ve terminolojisine sahip olmamalarına işaret etti. Bu dersler maalesef 

ihtiyaç analizi yapılarak planlanmıyor diye belirterek İhtiyaç temelli materyal geliştirme ve ders 

içeriği hazırlanmasında ciddi eksiklikler olduğunu ifade etti. Bütün bunların öğrenci 

motivasyonunu düşürdüğüne işaret etti. Bunun öğrencilere mezuniyet sonrasında dezavantaj 

sağladığını ve alana yönelik eğitim almayınca genel konulardaki akademik becerilerini kendi 

amaçları doğrultusunda kullanamadıklarına dikkat çekti. Eğer amaca uygun yapılırsa Akademik 



İngilizce nin çok faydalı, hedefe yönelik, öğrenciyi ve ihtiyaçlarını merkeze koyduğu bir ders 

olduğunu söyledi. Spesifik akademik İngilizce çok daha amaca yönelik, öğrenciler tarafından daha 

çok kabul gören ve motive eden olarak tasvir edildi.  

‘Peki ne kadar spesifik bir eğitim olmalı’ sorusuna cevabın her kurumun eğitim 

hedefine göre belirlenebileceğini söyledi. Sonrasında dikkat edilmesi gereken faktörleri 

şöyle sıraladı: 

1- öğrenci bu derste İngilizce ye hangi amaç için gereksinim duyar diye sormak 

gerekliliği (öğrencilerin sübjektif ve objektif ihtiyaçlarının belirlenmesi), 

2- bağlamın gerekliliklerinin incelenmesi gerekliliği (şu anki durum ve hedef durum 

analizi yöntemiyle),  

3- içerik belirlenmesi gerekliliği (bölümdeki konuların analizi, bölümde kullanılan 

söylem ve metinlerin genre analizi, materyal analizi ve ders izlencesi 

yöntemleriyle) 

Dinleyicilerden gelen bir soruda, bir İngilizce okutmanının çok farklı bölümlerden gelen 

öğrencilerin spesifik akademik İngilizce ihtiyaçlarını karşılamasının çok zor olduğu ve bir hocanın 

birden fazla akademik alanda araştırma yapması gerektiği üzerine oldu. Hande Uysal, buna çözüm 

olarak her bir hocanın belirli bir bölüme yönlendirilerek uzmanlaşmaya teşvik edilmesinin spesifik 

akademik İngilizce dersi vermeye yönelik ihtiyacı karşılayabileceği yönünde oldu. 

   Son olarak söz alan konuşmacı Figen İyidoğan hoca oldu. Konuşmasına, çok fazla teoriye 

değinmeyeceğini belirterek başladı. ODTü’de nasıl ESP ve EAP dersleri verdiklerini anlatmak istediğini 

söyledi. Şu anda ODTÜ’nün popülasyonu nedeniyle artık ESP dersi verecek kaynak ve imkanları 

olmadıklarını belirtti. ODTÜ deki öğrencilere göre, hazırlık eğitiminin çok zorlayıcı olmadığına ve yeni 

öğrenci popülasyonunda öğrencilerin Elementary düzeyle okula geldiklerine ve bu öğrencilerin 8 aylık 

bir düzeyde Yeterlilik sınavından geçebilecek duruma gelmelerinin çok zor olduğuna değindi. 

ODTÜ’nün eğitiminin öğrencileri mezun olduklarında bilhassa speaking ve writing konusunda 

kendilerini ifade edecek duruma getirmeyi hedeflediklerini belirtti. EAP derslerini dizayn ederken 

farklı disiplinlerden öğrencilere yönelik materyal ve içerik belirlemeye çalıştıklarını ve öğrencilerin 

ilgisini canlı tutmaya çalıştıklarını ifade etti. Fakat, İngilizce öğretirken karşılaştıkları yeni bir zorluk 

olarak öğrencilerin istenilen konuşma ve yazma becerisine ulaşmada çok sıkıntı çekiyor olmaları, 

bunun temel sebebinin de öğrencilerin ana dillerinde de bu becerileri yeteri kadar geliştirememiş 

olmaları olarak özetledi. 101 dersini okuma becerisi ağırlıklı verdiklerini çünkü öğrenci alt 

yeterliliğindeki eksikliklerden ve imkanlardan dolayı 4 beceriye ağırlık veremediklerini belirtti. 

Sektörden toplanılan, bölüm hocalarından alınan ve öğrencilerden elde edilen verilerle ihtiyaç analizi 

yapıldığını belirtti. Fakat bilhassa bölüm hocalarının beklediği temel şeyin öğrencilerin okuduğunu 

anlama yeteneklerinin geliştirilmesi yönünde olduğunu söyledi ve 101 dersinin artık temel amacının 

öğrencilerin okuma yeteneklerini geliştirmek olduğunu belirtti. 

 

  



Konu: Gelecek Yılın Ev Sahibinin Ve Temasının Belirlenmesi – Aday Oylaması – Kapanış 

Konuşmacılar: 

- Prof. Dr. Hüsnü ENGİNARLAR (ODTÜ- Onursal Üye) 

- Nevfel BAYTAR (ASBÜ) 

- Dr. Tuba DEMİRKOL (ASBÜ) 

- Elvan YILMAZ (ASBÜ) 

Oturumu açan Nevfel Baytar; toplantının Türkçe devam etmesi yönünde görüşlerini bildirdi ve bir 

sonraki toplantı için 4 aday olduğunu belirtti. Baytar ayrıca bir sonraki toplantı için tema seçilmesi 

gerekebileceğini ve bunun da yürütme kuruluna bırakılabileceğini belirtmiştir.  

Oturuma Onursal Üye Prof. Dr. Hüsnü ENGİNARLAR devam etmiştir. Enginarlar: YDY’lerin ülkemizde 

çok önemli olduğunu ve yılda en az 2 milyon öğrenciye dokunduğunu belirtmiştir. Yöneticilerin 

öğrencinin her şeyine etki eden bir kurumda olduklarını ifade eden Enginarlar, toplantıyı zor 

koşullarda devralan Nevfel Baytar ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek sözlerine devam etmiştir. 

İlk defa 200 katılımcıyı aşan bir toplantı olduğunu ve oldukça başarılı bir toplantı geçirdiklerini ekleyip, 

geçen sene ilk defa İzmir’de bir kurumsallaşma başladığını ve bu toplantı için bir yönetim kurulu 

seçildiğini belirtmiştir. 

Genel manzara ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Enginarlar, Sabancı Üniversitesi’nde kapalı 

oyla seçilen ve kurulan ve bugünkü haline gelerek güçlenen DEDAK girişiminde yer alan kuruculara 

iletilen sözlü ifadelerde yükseköğretimdeki okulların %60-70’nin akredite olmak istediğini belirtmiştir. 

Bundan memnuniyet duyduğunu ve devlet üniversitelerinin de buna katılması gerektiğini belirtmiştir. 

Statü, özlük hakları ve hukuksal durumda ise duraklama hatta gerileme olduğunu sözlerine eklemiştir.  

Ulusal bir yabancı dil stratejisinin olmadığını; MEB ve YÖK’ün bir araya gelip bir strateji belgesi 

hazırlaması gerekliliğine vurgu yapmıştır. 

Burada seçilen temsilcilerle de YÖK le görüşmelerin sürdürülmesi gerekliliğini belirtmiş; formatla ilgili 

olarak da toplantının Türkçe devam edeceğini; İngilizce, Almanca, Fransızca dilinde de oturumların eş 

zamanlı olarak yapılabileceğini ifade etmiştir.  

CEFR çalışılabileceğini de sözlerine ekleyen Enginarlar, ortak sınav yapılmasa da, YDY’ler arasında 

ortak ölçütler belirlenebileceğini söylemiştir. Gelecek toplantıda bu konu üzerine konuşulması 

gerektiğinin de altını çizmiştir. 

Sırasıyla; 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nden YDY Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bengü Aksu Ataç, 

Abant İzzet Baysal Üniversite’sinden YDYO Müdürü Doç. Dr. Hasan Birol Yalçın, 

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesinden Yrd. Doç Ramadan Eyyam, 

Ve son olarak da, Siirt Üniversitesi’nden YDYO müdürü Yrd. Doç. Dr Tahir Yaşar sözlü olarak 

sunumlarını yapmıştır. Yapılan oylamada oy çokluğuyla Siirt üniversitesi bir sonraki toplantı için ev 

sahipliği yapma hakkına sahip olmuştur. İkinci sırada ise yedek aday olarak, Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesi seçilmiştir.  

Sayılan oyların adetleri ve seçim sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 



 

Ayrıca yeni ev sahibi okulun seçilmesinin ardından yeni bir oylama yapılmış ve YDY Müdürler 

Toplantısı Yürütme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi için adaylar çıkmıştır. Ek-1 de yer alan 

YDY Yöneticileri Toplantı Yönergesine bağlı olarak ASBÜ YDY adına Okt. Nevfel Baytar ev sahibi olarak 

görevi bir önceki üniversite olan Yaşar Üniversitesi’nden devraldığı için bir yıllığına yürütme kuruluna 

başkan olarak görevlendirilmiş ve Siirt Üniversitesi YDY Müdürü Yrd. Doç Dr. Tahir Yaşar’da yeni ev 

sahibi olması hasebiyle başkan yardımcısı olarak atanmıştır. Diğer adaylar için yapılan oylama sonucu 

gereği asil ve yedek üyeler tablodaki gibi oy birliği ile belirlenmiştir:  

İSİM Görev - Açıklama 

ASİL ÜYELER 
 

1- Okt. Nevfel Baytar (Başkan) 

 
(2017 YDY Toplantısına ev sahipliğine binaen)   

2- Yrd. Doç. Tahir Yaşar (Başkan Yardımcısı) 
   

(2018 YDY Toplantısına ev sahibi seçilmesi hasebiyle) 

3- Yrd. Doç. Bengü Aksu Ataç  

 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (30 oy) 

4- Okt. Mümin Şen  

 
AYBÜ (25 oy) 

5- Dr. Taner Yapar  

 
TOBB ( 24 oy) 

YEDEK ÜYELER 
 

1.Yedek: Öğr. Gör. Dr. Bülent İnal  Çankaya Üniversitesi (23 oy) 

 
2. Yedek: Yrd. Doç. Ahmet Kayıntu  Bingöl Üniversitesi (20 oy) 

 
3. Yedek: Okt. İlkay Gökçe Erdoğan Ege Üniversitesi (14 oy) 

 
4. Yedek: Okt. Şule Kılcı  Kocaeli Üniversitesi  (14 oy) 

 

 

EKLER: 

EK 1 – YDY Yöneticileri  Toplantı Yönergesi (TASLAK Halinde – Son Düzenleme 31.01.2017)  

EK 2 – YDY 11 Matbu Programı 

  



EK 1 – YDY Yöneticileri  Toplantı Yönergesi (TASLAK Halinde – Son Düzenleme 31.01.2017)  

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNETİCİLERİ (YDY-Yön) 

TOPLANTISI YÖNERGESİ 

 

 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan 

yükseköğretim kurumları bünyesindeki yabancı diller yüksekokulu ya da benzeri görevi yerine getiren 

birim yöneticilerinin yıllık istişare toplantısı ile ilgili düzenleme ve yürütme esaslarını belirlemektir. 

 

YDY-Yön Genel Kurulu 

MADDE 2 - (1) Genel Kurul, YDY-Yön Toplantısı’nın en yetkili karar organı olup, toplantıya katılan 

yöneticilerden oluşur. Türkiye’de ve KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumları bünyesindeki 

yabancı diller yüksekokulu ya da benzeri görevi yerine getiren her birimin en üst düzey yöneticisi 

Genel Kurul’un doğal üyesidir. 

 

YDY-Yön Genel Kurul Toplantısı 

MADDE 3 - (1) YDY-Yön Genel Kurul Toplantısı, yıllık YDY-Yön Toplantısı sırasında YDY-Yön 

Yürütme Kurulu tarafından toplantı akışı içinde belirlenecek yer ve saatte gerçekleştirilir. 

(2) YDY-Yön Genel Kurul Toplantısı’na YDY-Yön Yürütme Kurulu Başkanı başkanlık yapar. 

(3) Toplantı gündemi, Genel Kurul Toplantısı öncesinde belirlenerek katılımcılar ile paylaşılır. 

 

Oy Verme Usulü ve Karar Alma 

MADDE 4 – (1) Toplantıya katılan her yükseköğretim kurumunun bir oy hakkı vardır. Bir kurumu 

temsilen birden fazla katılımcı olduğu durumlarda kurum adına oy verecek kişi toplantı kaydı 

esnasında belirlenir ve kendisine tanıtıcı bir işaret verilir. 

(2) YDY-Yön Toplantısı’nın işleyişi ile ilgili kararlar Genel Kurul’da oy çokluğu ile alınır. 

(3) Yükseköğretim Kurulu’na iletilecek mevzuat ile ilgili değişiklik önerileri Genel Kurul’un 2/3 oyu 

ile alınır.   

(4) Aksi yönde karar verilmediği sürece açık oylama yapılır. Yürütme Kurulu önerisi ve Genel 

Kurul’un 2/3 oyu ile kapalı oylama yapılabilir. 

 

YDY-Yön Yürütme Kurulu 

MADDE 5 – (1) YDY-Yön Yürütme Kurulu toplam 5 üyeden oluşur. Yürütme Kurulu, toplantıya o 

yıl ev sahipliği yapan kurum yöneticisi, gelecek yıl toplantıya ev sahipliği yapacak kurum yöneticisi 

ve genel kurulda açık oylamayla seçilen 3 yöneticiden oluşur. Toplantıya o yıl ev sahipliği yapmış 



olan kurum yöneticisi başkan, gelecek yıl toplantıya ev sahipliği yapacak kurum yöneticisi başkan 

yardımcısı olur. Evsahipliği yapan ve yapacak 2 yönetici dışında, oylamada aday olacak diğer 3 

yöneticinin oylamanın yapıldığı toplantı da dahil olmak üzere en az son 2 yıl üst üste YDYO 

Toplantılarına katılmış olması şartı aranır. Yürütme Kurulu ve üyelerinin görev süresi bir toplantı 

bitiminden, diğer toplantı bitimine kadar devam eder. 

 

YDY-Yön Yürütme Kurulu’nun Görevleri 

MADDE 6 – (1) YDY-Yön Yürütme Kurulu’nun görevleri şunlardır: 

a) YDY-Yön Toplantısı’nın düzenlenmesi ile ilgili kararları almak ve uygulamak, 

b) YDY-Yön Toplantısı sonuç ve kararlarını ilgili kurum ve kişilere iletmek ve takibini yapmak, 

c) İki toplantı arasında YDY-Yön Genel Kurulu’nun verdiği yetki dahilinde topluluğu temsil etmek, 

ç) Toplantı teması, gündemi ve programını belirlemek ve en geç toplantıya 30 gün kala ilan etmek. 

 

YDY-Yön Toplantısı’na Ev Sahipliği Yapacak Yükseköğretim Kurumu 

MADDE 7 – (1) Bir sonraki yılda YDY-Yön Toplantısı’na ev sahipliği yapacak yükseköğretim 

kurumu o yılın YDY-Yön Toplantısı’nda açık oylama ile belirlenir. En çok oy alan kurum bir sonraki 

yıl toplantıyı düzenleme hakkını elde eder. En çok oy alan ikinci kurum yedek ev sahibi olarak 

belirlenir. 

 

YDY-Yön Toplantısı’na Ev Sahipliği Yapacak Yükseköğretim Kurumunun Görevleri 

MADDE 8 – (1) YDY-Yön Toplantısı’na ev sahipliği yapacak kurumun görevleri şunlardır: 

a) Toplantının yapılacağı yeri ve zamanı belirlemek 

b) Toplantıya katılacakları belirlemek ve güncel iletişim listesini oluşturmak, 

c) Katılımcılara davetiye göndermek, 

ç) Toplantı hakkında katılımcıları düzenli olarak bilgilendirmek, 

d) Toplantı için (varsa) katılım ücretini belirlemek ve tahsil etmek, 

e) Toplantıya ilk defa katılacaklar için oryantasyon programı düzenlemek, 

f) Odak grubu toplantılarına başkanlık yapacak ya da toplantıda görev alacak diğer yöneticileri 

belirlemek, 

g) Toplantı erişim sayfasını yönetmek ve güncellemek, 

ğ) Konaklama ve ulaşım ile ilgili bilgileri katılımcılar ile paylaşmak, 

h) Toplantının görüntülü ve/veya yazılı kaydını tutmak, 

ı) Toplantıya Yükseköğretim Kurulu’ndan ya da diğer ilgili kurumlardan üst düzey katılım için 

girişimlerde bulunmak, 

i) Katılımcılar için akşam yemeği ve sosyal program düzenlemek, 



j) Toplantı sonuç bildirgesini hazırlamak ve yayınlamak, 

k) Katılımcılardan toplantı organizasyonu hakkında dönüt almak ve sonuçları katılımcılar ile 

paylaşmak, 

l) Toplantının basın-yayın organları kanalıyla tanıtımı yapmak, 

m) Güncel iletişim listesini ve erişim sayfasının yönetimini bir sonraki ev sahibine teslim etmek. 

 

YDY-Yön Toplantısı Zamanı 

MADDE 9 – (1) YDY-Yön Yürütme Kurulu ya da Genel Kurul tarafından aksi bir karar verilmediği 

sürece YDY-Yön Toplantısı her yılın Ekim ya da Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilir. Toplantı tüm 

gün sürecek şekilde iki ya da üç gün olarak planlanır. 

 

YDY-Yön Toplantısı Katılımcıları 

MADDE 10 – (1) YDY-Yön Toplantısı’na, Türkiye’de ve KKTC’de bulunan yükseköğretim 

kurumları bünyesindeki yabancı diller yüksekokulunda ya da benzeri görevi yerine getiren birimlerde 

görev yapmakta olan üst düzey yöneticiler ya da bu kişilerin belirleyeceği temsilciler katılabilir. 

Toplantıya her kurumdan en fazla 3 yönetici katılabilir. Katılımcılar, toplantı ile ilgili konaklama, 

ulaşım gibi masrafları kendileri karşılarlar. 

(2) Türkiye’de ya da dünyada dil eğitimine önemli katkılarda bulunmuş kişileri YDY-Yön Yürütme 

Kurulu ya da ev sahibi kurum onursal konuk olarak davet edebilir. 

(3) YDY-Yön Yürütme Kurulu ya da ev sahibi kurum katılımında fayda görülen başka kişi ya da 

kurumları toplantıya davet edebilir. 

 

Sponsorlar 

MADDE 11 – (1) Ev sahibi yükseköğretim kurumu gerek duyulması halinde toplantının masraflarının 

kısmen ya da tamamen karşılanması için sponsorlar ile anlaşma yapabilir. Ancak sponsorlar ya da 

diğer ticari kuruluşlar toplantı akışında yer alamaz ve toplantı salonlarında tanıtım faaliyetlerinde 

bulunamaz. 

 

Yürürlük ve Yönerge değişikliği 

MADDE 12 – (1) Bu yönerge Genel Kurul tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

(2) Bu yönergenin herhangi bir maddesi ya da tamamı Genel Kurul’un 2/3 oyu ile değiştirilebilir. 

 

Yürütme 

MADDE 13 – (1) Bu yönergenin yürütmesinden YDY-Yön Yürütme Kurulu sorumludur. 

 

 

 

EK 2 – YDY 11 Programı:    



 11. YDYO YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI PROGRAMI  

1. GÜN  

Yer: ASBÜ Oran Kampüsü- Hazırlık Binası Amfi Katı 

Tarih: 26 Ekim Perşembe 

Saat Salon Adı Konu Başlığı Konuşmacı (lar) 

08:30 - 09:00 Giriş Katı & Amfi 
Katı 

Kayıt  

09:00 - 09:20 Büyük Amfi İlk defa katılacak olanlar için oryantasyon - Dr. Bülent İNAL (ÇANKAYA ÜNİ.) 
- Dr. Taner YAPAR (TOBB-ETÜ) 

 

09:30 - 10:00 Büyük Amfi  Açılış Konuşması- Teşekkür Konuşması - Nevfel BAYTAR (ASBÜ-YDY Müdürü) 
 

- Prof. Dr. Mehmet BARCA (ASBÜ- Rektör) 

10:10 - 10:15             Fuaye Alanı                          Çay - Kahve Molası 

 
10:15 - 11:15 

 
Büyük Amfi 

 
DEDAK SUNUMU & ALT GRUPLAR  
 (Panel) 

 
Moderatör: Mehmet ATASAGUN (BAHÇEŞEHİR ÜNİ.) 

 
- Prof. Dr. Belgin AYDIN (ANADOLU ÜNİ.) 
- Yrd. Doç. Dr. Evrim ÜSTÜNLÜOĞLU (İZMİR EKONOMİ ÜNİ.) 
- Didem MUTÇALIOĞLU (İSTANBUL BİLGİ ÜNİ.) 
- Dr. Taner YAPAR (TOBB-ETÜ) 

 

11:15 – 11:30            Fuaye Alanı                         Çay - Kahve Molası 

 
11:30 – 12:00 

 
Büyük Amfi 

 
ODAK GRUPLAR SUNUMU 

- T Plus 
- FOAI 
- FOCI 

 
- Beril AYMAN YÜCEL (TOBB-ETÜ) – Bahar GÜN (İZMİR EKONOMİ Ü.) 
- Ayşe YÖNKUL (ASBÜ) 
- Meltem ARSLAN (TOBB-ETÜ) 



12:00 - 13:15         Kafeterya (Kültür Merkezi)                                Öğle Yemeği                                                   (Sponsorlar: Pearson Education-TOEFL -ETS) 
 

13:15- 13:30         Büyük Meydan-İspanyol Merdivenleri                                        Toplu Fotoğraf Çekimi 

13:30 - 14:20 Büyük Amfi AKREDİTASYON KURULUŞLARI VE 
TECRÜBE ÖRNEKLERİ 

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Donald Francis STAUB (BANDIRMA 17 EYLÜL ÜNİ) 
      13:30 - 13:50  
     
               Hacer ŞİVİL (İSTANBUL TEKNİK ÜNİ.) 
      13:50 - 14:00  
     
               Mümin ŞEN (ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ.) 
      14:00 - 14:10    
   
               Nergis UYAN (ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ) 
      14:10 - 14:20      

14:20 - 14:30             Fuaye Alanı                            Çay - Kahve Molası 

14:30 - 15:45 Büyük Amfi ULUSLARARASI SINAVLAR                IELTS: Seval SIR & Nilgün YALÇIN FELCHER 
      14:30 -15:15   
     
               TOEFL: Zeynep KAPTAN 
      15:15 - 15:45      
 

15:45 – 16:00           Fuaye Alanı                           Çay - Kahve Molası 

16:00 – 16: 40 Büyük Amfi Under Western Eyes: Türkiye’de 
Üniversite düzeyinde Yabancı Dil 
Eğitiminin Durumu 
(Panel) 

Moderatör: Nevfel BAYTAR – Turgut TURUNÇ  
 

- Teresa DOĞUELLİ (Macmillan) 

- Dr. Simon PHIPPS (ASBÜ)  

- Guy ELDERS (Pearson) 

- Tony GURR (Lead Turkey) 

- Liudmila NOSOVA KURAL (Rusça ve TORFL Sınav Merkezi)  

16:40 - 16:50              Fuaye Alanı                          Çay - Kahve Molası 



 
16:50 - 17:40 

 
Büyük Amfi 

 
YÖK’E YÖNELTİLECEK KONULARIN 
GÖRÜŞÜLMESİ /SORULARIN 
DERLENMESİ/ GÖRÜŞME 
TEMSİLCİLERİNİN SEÇİMİ 

 
Moderatör:  Prof. Dr. Belgin AYDIN (ANADOLU ÜNİ.) 

 
- Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAYINTU (BİNGÖL ÜNİ.) 
- Güzide ÖNDER (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ) 
- Yahya TEKE (ASBÜ)  
- Elvan YILMAZ (ASBÜ) 
- Tuba DEMİRKOL (ASBÜ) 

 

18:00 – 19:00        ULAŞIM   
 

19:00 – 23:00                                                                              GALA YEMEĞİ - ZİVERBEY KONAĞI 
 
Sponsorlar: British Council, English Central, IDP-IELTS, Macmillan, OUP (Harf Sırasıyla)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  11.YDYO YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI PROGRAMI   

2. GÜN  

Yer: ASBÜ Oran Kampüsü- Hazırlık Binası Amfi Katı 

Tarih: 27 Ekim Cuma 

Saat  Salon Adı Konu Başlığı Konuşmacı(lar) 

 
09:00 - 09:45 

 
Sol Amfi 

 
YÖK’e İletilecek Soruların Ön görüşmesi 

 
- Prof. Dr. Hasan MANDAL 
- Seçilmiş Temsilciler Ön Görüşmesi 

 

 
09:00 - 09:45 

 
Büyük Amfi 

 
ASBÜ YDY HAZIRLIK PROGRAMI TANITIM 

 

 
- Mahmut BİLİCİ (ASBÜ- Modern Diller Bölüm Başkanı) 

- Pelin AKINCI (ASBÜ- Temel İngilizce Bölüm Başkanı) 

- Nur GEDİK BAL (ASBÜ- Müfredat Koordinatörü) 

- Özge DERETARLASI (ASBÜ- Sınav Birimi Koordinatörü) 

- Mürvet ŞENBAYRAK (ASBÜ- SAC Koordinatörü) 

- Reza VAHDANİ (ASBÜ- PDU - Mentoring Sistemi) 

09:45 - 10:00             Fuaye Alanı                          Çay - Kahve Molası 

 
10:00 - 10:50  

 
Büyük Amfi 

 
Mevzuat Tartışmaları- Soru/ Cevap 

 
- Prof. Dr. Hasan MANDAL (YÖK BAŞKAN VEKİLİ) 

 

10:50 - 11:00            Fuaye Alanı                           Çay - Kahve Molası 

 
11:00 - 11:50 

 
Büyük Amfi 

 
KALİTE KURULU ve KALİTE ÇALIŞMALARI 

 
- Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU (YÖK KALİTE KURULU ÜYESİ) 

 

11:50 - 13:30         Kafeterya (Kültür Merkezi)                                            Öğle Yemeği*                              (Sponsorlar: Pearson Education – TOEFL - ETS) 



*Cuma günü öğle yemeği arasında Kafeterya binasının 5. Katında büyük bir Mescit mevcuttur.  

 
13:30 - 14:15 

 
Büyük Amfi 

 
Using “BIG DATA” to Teach 

 
- Alan SCHWARTZ (CEO, English Central, Google Ventures) 

 

 
13:30 – 14:15 

 
Sağ Amfi 

 
Hizmet içi Eğitimdeki Uygulamalar 

Moderatör:   Doç. Dr. Onur KÖKSAL  (KONYA GIDA ve TARIM ÜNİ.) 
 

- Yrd. Doç. Dr. Çiğdem TİRKEŞ (KADİR HAS ÜNİ.) 
- Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selçuk AKDEMİR (AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ.) 
- Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk İPEK (ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ.) 

14:15 - 14:30           Fuaye Alanı                           Çay - Kahve Molası 

 
14:30 - 15:15 

 
Büyük Amfi 

 
STATE OF ENGLISH IN HIGHER 
EDUCATION 

- Mustafa AKINCIOĞLU (OXFORD UNIVERSITY DEPARTMENT OF     
                                                       EDUCATION) 

- Ayşen GÜVEN (BRITISH COUNCIL) 
 

15:15 - 15:30            Fuaye Alanı                         Çay - Kahve Molası 

 
15:30 - 16:15 

 
Büyük Amfi 

 
FLIPPED LEARNING  

 
 

 
- Dr. Caroline FELL KURBAN (MEF ÜNİ.) 
- Sally GAYFORD (MEF ÜNİ.) 
- Joel COMPTON (MEF ÜNİ.) 

 
15:30 - 16:15 

 
Sağ Amfi 

 
HAZIRLIK SONRASI BÖLÜM İNGİLİZCESİ 
EAP – ESP- 5İ DERSLERİ 

 
- Prof. Dr. İsmail Hakkı MİRİCİ (HACETTEPE ÜNİ.) 
- Doç. Dr. Hacer Hande UYSAL (GAZİ ÜNİ.) 
- Figen İYİDOĞAN (ODTÜ) 

 
15:30 - 16:15 

  
Sol Amfi 

 
HAZIRLIKTA İKİNCİ YABANCI DİL EĞİTİMİ  
 

 
- Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU (KIRIKKALE ÜNİ.) 
-  Doç. Dr. Kerim AÇIK (İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ.) 

 

16:15 – 16:25            Fuaye Alanı                         Çay - Kahve Molası 

 
16:25 - 17:30 

 
Büyük Amfi 

GELECEK YILIN EV SAHİBİNİN VE 
TEMASININ BELİRLENMESİ –  
ADAY OYLAMASI –  
KAPANIŞ 

- Prof. Dr. Hüsnü ENGİNARLAR (ODTÜ- Onursal Üye) 
- Nevfel BAYTAR (ASBÜ) 
- Dr. Tuba DEMİRKOL (ASBÜ) 
- Elvan YILMAZ (ASBÜ) 


