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1. Gün  

Konu: Açılış Konuşmaları  

Konuşmacılar:  

Prof. Dr. Fatma KARİPCİN (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı) 

Prof. Dr. Hüsnü ENGİNARLAR (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)  

Dr. Öğr. Üyesi Bengü Aksu ATAÇ (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)  

 

17-19 Ekim 2019 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen 13. Yabancı Diller Yüksekokulu Yöneticileri 

Toplantısı saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, NEVÜ ve Kapadokya bölgesi tanıtım 

filmlerinin gösteriminin ardından NEVÜ YDYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bengü Aksu Ataç’ın açılış 

konuşmasıyla başladı. Ataç, her geçen gün daha fazla katılımcıyla gerçekleşen YDYO 

Yöneticileri toplantılarının büyük bir ivme kazandığından, 2000’li yılların başında bazı 

yöneticilerin küçük gruplar halinde bir araya gelmesiyle temelleri atılan bu oluşumun yeni 

kurulan üniversitelerin ve yabancı diller yüksekokullarının sayılarının artmasıyla ve 

toplantıların düzenli olarak yapılmaya başlanmasıyla birlikte saygın bir platform halini almış 

olmasından söz etmiştir.  Ataç ayrıca toplantıların ve platformun, yöneticilerin sorunlarını ve 

çözüm önerilerini paylaştığı bir idareciler oluşumu olarak diğer akademik dil eğitimi 

etkinliklerinden ayrılmakta olduğunu belirtmiştir.  

Toplantının açılışında konuşan ve YDYO Yöneticileri Platformunun kuruluşunu, amacını ve 

yürüttüğü faaliyetleri katılımcılar ile paylaşan Prof. Dr. Hüsnü Enginarlar ise YDYO Yöneticiler 

Platformunun gerçek gereksinimlerden doğduğunu ve varlığını sürdürdüğünü ifade etmiştir. 

Ayrıca Enginarlar, Yabancı Diller Yüksekokullarının milyonlarca üniversite öğrencisinin büyük 

bir kısmına eğitim hayatlarının herhangi bir döneminde hizmet verdiğinden söz etmiştir. Buna 

ek olarak Enginarlar, 15-16 yıllık eğitim-öğretim sürecinin son aşamalarında YDYO’ların 

bulunduğunun, YDYO’ların üniversitenin çeşitli kesimlerine ve topluma yaygın başka hizmetler 

de sunmakta olduğunu belirtmiştir. Yabancı Diller Yüksekokullarının 50-60 bin İngilizce 

öğretmeni görevlendiren Milli Eğitim Bakanlığından sonra yaklaşık 15 bin öğretim görevlisi ile 

ikinci büyük işveren konumunda olduğunun altını çizmiştir.  

NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin ise, yabancı dilin, ülkemiz ve bütün dünya için 

çok önemli bir kavram olup bunun artık tartışılamayacağını vurgulamış, neden olarak ise 

dünyanın artık küreselleşmiş olmasının insanların birbirleriyle iletişim kurma gereksinimi 

doğurduğunu öne sürmüştür. Üniversitelerde de bunun güzel bir şekilde yürümesi için Yabancı 

Diller Yüksekokuluna çok büyük işler düşmekte olduğunun altını çizmiştir. Bu nedenle 

YDYO’ların önemsenmesi gerektiğini belirtmiş, NEVÜ olarak güzel işler yapan YDYO’ya büyük 

önem verildiğini vurgulamıştır. Karipcin aynı zamanda bu toplantıların, Türkiye için de çok 

önemli olduğuna değinmiş, bunun nedeni olarak ise burada güzel örneklerin ve sorunların 



bulunmasını ve bu örneklerin tüm Türkiye’ye yayılacak olmasını öne sürmüştür. Sorunların hep 

beraber tartışılacak ve çözülecek olmasının ilerlemeye yol açacağını ve her yerde daha iyiye 

gitmeye çalışılacağını belirtmiştir. Karipcin bu durumun bu toplantı için de geçerli olmasına 

ilişkin dileklerini sunarak  ve NEVÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin düzenlenmesinde 

emeği geçenler ile katılımcılara teşekkürlerini sunarak açılış konuşmasını sonlandırmıştır.  

13. Yabancı Diller Yüksekokulu Yöneticileri Toplantısının açılış konuşmaları NEVÜ Güzel 

Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan 

çok sesli koro ekibi sahne almasıyla sona ermiştir. Birbirinden değerli parçaları seslendirerek 

katılımcılara güzel bir dinleti sunan koro ekibine konser sonunda vermiş oldukları muhteşem 

konserden dolayı NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan tarafından 

plaket takdiminde bulunulmuştur.  

 

Konu: Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenim Bursluluk Programı (YLSY) ve Yurt İçi Dil Hazırlık Süreci 

Konuşmacı: Koray SUBAŞI (MEB Uzman Yardımcısı)  

Subaşı, Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenim Bursluluk Programı (YLSY) ve Yurt İçi Dil Hazırlık Süreci ile 

ilgili genel bir bilgilendirme yapmıştır. Yapmış olduğu bu bilgilendirme kapsamında Subaşı 

öncelikle İlgili Mevzuat ve Başvuru Koşullarına yer vermiş, daha sonra ise seçme ve yerleştirme 

sürecinden söz etmiştir. Tercih tablosu ve öğrenim sürelerine yer vermiş olduğu konuşmasına 

Subaşı yurt içi dil öğrenimi, yurt dışı dil öğrenimi ve esas öğrenim sürecine (yüksek 

lisans/doktora/tez/alan çalışmaları) ilişkin bilgi sunarak devam etmiştir. Sırasıyla ödemeler, 

yurt dışı aylık burs miktarları ve kırtasiye desteği, öğrenim sonrası istihdam durumundan söz 

eden Subaşı, ardından Yurt içi dil öğreniminin gerçekleştirilebileceği kurumlar, program içeriği, 

bazı şartlar ve asgari hedeflere ilişkin bilgilendirme yapmıştır. Subaşı sunumunu kurs açılma 

süreci, öğrenim süreci ve ödemelere ilişkin bilgi vererek sonlandırmıştır.  

YLSY kapsamında yurt içinde dil öğrenimi görülebilecek üniversitelerin YÖK’e bağlı faaliyet 

gösteren yükseköğretim kurumları olması ve yabancı dil eğitimi veren birimlerinde verilecek 

eğitimlerin YDYO’ları da kapsaması toplantı kapsamında YDYO yöneticileri tarafından büyük 

bir ilgiyle dinlenmesine neden olmuştur.  

 

Konu: 21. Y.Y. Eğitim İlkeleriyle Yabancı Dil Öğretimi 

Moderatör:  Prof. Dr. Hüsnü ENGİNARLAR (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) 

Konuşmacılar:  

Turgut TURUNÇ (İstanbul Altınbaş Üniversitesi) 

Mustafa AKINCIOĞLU (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)  

Burak KALAÇAY (Okan Üniversitesi)  



 

 

Turgut TURUNÇ sunumunda PASS hakkında genel bilgiler vermiştir. Bu kapsamda profesyonel 
sorumluluk alanlarına, puanlamalara ve hedeflere yer vermiştir. Bunun ardından öğretim 
görevlilerine yönelik performans göstergesinin bir örneğini sunmuştur. Ardından CPDU birimi 
tarafından gerçekleştirilmesi gereken zorunlu aktivitelere değinen Turunç, sonrasında 
Profesyonel Gelişim Aktiviteleri’nden (PDA) söz etmiştir. Daha sonra ise Turunç yayınlar, 
araştırma ve projeler, öğrenci değerlendirmesi, yönetici değerlendirmesi, PASS kategorileri 
hakkında bilgi vererek, sunumunu hedef belirlemeye ilişkin verdiği bilgilerle sonlandırmıştır.  

Burak KALAÇAY ise sunumunda “kalite” kavramına değinmiş ve “Akreditasyon”un gerekli olup 
olmadığı sorusuna yanıt aramıştır.  “Kalite” kavramına ilişkin etimolojik ve tarihi bir 
bilgilendirme yapan Kalaçay, “eğitimde kalite” kavramına değinmiştir. Ardından ise 
Akreditasyon kapsamından ve ne olduğundan ve ne olmadığından söz eden Kalaçay, 
sunumunu kalitenin dinamik olduğu, eğitimde kalitenin amaca uygunluk olarak kalite demek 
olduğu, akreditasyonun ise bir güvence sistemi olduğu bilgileriyle sonlandırmıştır. Bu sunumun 
sonunda ise Akreditasyon’un gerekli olup olmadığı sorusunun yanıtı olarak, her bir YDYO için 
akreditasyonun amaca uygun olarak yapıldığı sürece faydalı ve gerekli olduğu görüşü ortaya 
çıkmıştır.  

  

Konu: İngilizce Dışındaki Hazırlık Programları ve Sorunları  

Moderatör: Prof. Dr. Harun DUMAN (Marmara Üniversitesi) 

Konuşmacılar:  

Doç. Dr. Handan KÖKSAL (Trakya Üniversitesi) 

Dr. Aslı FİŞEKÇİOĞLU (Marmara Üniversitesi) 

Nuray KAPLAN (Erciyes Üniversitesi) 

 

Dr. Aslı FİŞEKÇİOĞLU sunumunda Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca-
Fransızca ve TÖMER eğitimine ve sorunlarına ilişkin genel bilgiler sunmuştur. Bu kapsamda 
temel görevlerinin yabancı dilde eğitim alacak öğrencilerin bu konuda hazırlanmalarını belli bir 
düzeyde (B2.1) yükselmelerini sağlamak olduğunu belirtmiştir. Fişekçioğlu eğitim 
programlarıyla ilgili genel bilgiler sunduktan sonra sorunlara değinmiştir. Bu kapsamda ise 
akademik personele ilişkin sorunları, yeterli kadro olmaması; yabancı uyruklu öğretim 
görevlilerinin çalıştırılmasındaki sıkıntılar, akademik gelişimin önemsenmemesi, sözleşmeli 
öğretim görevlilerinin durumu ve 40 A dersleri ve görevlendirmeler olarak sıralarken, 
öğrencilere ilişkin sorunları ise hiç yabancı dil bilmeyen öğrenciler, hazırlık sınıfını yabancı dil 
kursu olarak gören öğrenciler, devamsız öğrenciler ve rapor sorunu olarak belirtmiştir. 
Bunların yanı sıra, yüksekokulların üniversitelerin sınav merkezi olarak kabul edilmesi, sayıca 
yetersiz ölçme değerlendirme uzmanı olması, iç sınavlarda ve dış sınavlarda gözetmen 
görevlendirme sorunu, standart değerlendirme sorunları, üniversiteler arasında ölçme 
değerlendirmede dengesizlikler gibi genel sorunlara da değinmiştir. Ardından Fişekçioğlu 
Almanca birimini tanıtmış ve bu birime yönelik özel sorunların altını çizmiştir. Bu birime ait 



sorunlar kapsamında ise Almanya’dan gelen öğrenciler, Almanya doğumlu öğrenciler, yalnızca 
dinleme ve konuşma becerileri gelişmiş olan öğrenciler, Mavi kart sahibi yabancı uyruklu (Türk) 
öğretim görevlisi sorunları ve İsviçre-Avusturya kökenli öğrencilerden bahsetmiştir. Bunun 
ardından Fişekçioğlu Fransızca birimini tanıtarak, bu birime ilişkin sorunları ise hazırlık sınıfında 
bütün öğrencilerin A1 dil düzeyinde öğrenime başlamaları, son yıllarda artan yabancı dil kursu 
olarak kullanılma durumu, sınıflarda yaş seviyesinin yükselmesi ve eğitimin yarıda bırakılması, 
hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin bölümlerinde dil öğrenimine devam etmemesi ve 
bölümlerin dil öğrenim sürecini bitmiş olarak kabul etmesi olarak sıralamıştır. Fişekçioğlu 
sunumunu TÖMER’i tanıtarak sonlandırmıştır.  

Nuray Kaplan sunumuna Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Rus Dili ve Edebiyatı 
Hazırlık Programını tanıtarak başlamıştır. Bu kapsamda programa ilişkin genel bilgiler sunan 
Kaplan, öğrenci durumları ve ilkelerinden söz ettikten sonra öğrencilerden gelen sorunlar ve 
olumlu yorumlarla sunumunu sonlandırmıştır.  

Toplantıda Yabancı Diller Yüksekokulları bünyesinde bulunan İngilizce dışındaki diğer dillerin 
öğretiminden sorumlu diğer birimlere ve sorunlarına ilişkin yapılan bilgi paylaşımı tüm toplantı 
katılımcıları tarafından oldukça faydalı bulunmuştur. 

Toplantının ilk günü Perili Ozanlar Vadisi’nde gerçekleştirilen bir açılış kokteyli eşliğinde 
sonlandırılmıştır.  

 

2. Gün 

Konu:  Yabancı Dil Öğretiminde Akreditasyon 1.Oturum 

Moderatör: Atınç YILMAZ (Oxford University Press) 

Konuşmacılar:  

Didem MUTÇALIOĞLU (DEDAK) 

Can MİNDEK (PEARSON) 

Dr. Semih İRFANER (Macmillan Education) 

 

Didem Mutçalıoğlu sunumlarında DEDAK (Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu) 
nedir, DEDAK bugüne kadar ne yaptı ve bundan sonra neler yapacak sorularına cevap 
vermiştir. Öncelikle DEDAK’ın amacından, yükseköğretim alanı öncelikli olmak üzere dil eğitimi 
kalitesinin uluslararası standartlara yükseltilmesine ve sürdürülebilmesine; dil eğitimine 
standartlar getirmek, dil programlarının değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarını 
yürütmek, eğitim programları hazırlamak, sahasında deneyimli hocaları ve 
eğitimleri/çalıştayları organize edip ülke genelinde değerlendirici sayısını artırmak ve 
ölçütlerin nasıl karşılanabildiği konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek gibi 
faaliyetlerle katkıda bulunmak olarak söz etmiştir. DEDAK’ın ne olduğuna dikkat çekerek ne 
olmadığının altını çizen Mutçalıoğlu, ardından DEDAK üye dağılımına yer vermiş ve bugüne 
kadar gelinmesini etkileyen faktörlere değinmiştir. DEDAK’ın kuruluşu ve tarihçesine yer 
verildiktan sonra, DEDAK ölçütleri odak grup çalışmasından söz edilmiş ve değerlendirici 
eğitimine ve DEDAK Pilot Program çalışmasına yer verilmiştir. Ardından değerlendirme 



ölçütlerine kapsamlı olarak yer veren Mutçalıoğlu bir örnek ölçüt sunmuştur. Son olarak 
Mutçalıoğlu Akreditasyon sürecinin nasıl işlediğini detaylı bir biçimde açıklamıştır ve sunum 
soru ve görüşler alındıktan sonra DEDAK’ın önemi vurgulanarak sonlanmıştır.  

Can Mindek ise konuşmasında PEARSON’ın genel bir tanıtımını yapmış ve Yabancı Diller 
Yüksekokulları için akreditasyonun öneminden söz etmiştir. Akredite olunacak kurumun 
seçiminde kurumun hedeflerinin ön planda olduğunu vurgulayan Mindek PEARSON tarafından 
akreditasyon süreci tamamlanmış kurumlardan söz etmiş ve bu kapsamda elde ettikleri olumlu 
gelişmelere vurgu yapmıştır.  

Dr. Semih İrfaner sunumunda Macmillan’ı tanıtmış ve EAQUALS hakkında genel bilgiler 
vermiştir. Öncelikle EAQUALS’ın amaçlarına yer veren İrfaner, kalite standartlarını açıklamıştır. 
EAQUALS tarafından akredite edilen üyelerin avantajlarına altı çizilerek değinilmiş, ardından 
EAQUALS tarafından sağlanan hizmetlere vurgu yapılarak, akreditasyonun önemi ve bunun 
için doğru kurum seçimi tekrar belirtilmiştir.   

 

Konu: Yabancı Dil Öğretiminde Akreditasyon 2.Oturum 

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Bengü AKSU ATAÇ  

Konuşmacılar:  

Nergis UYAN (EAQUALS) 

Dr. Hacer ŞİVİL (CEA) 

Sami AKGÖL (Karabük Üniversitesi)  

 

Sunumuna EAQUALS’ın ne olduğu ile başlayan UYAN, ardından EAQUALS’ın misyonundan söz 
etmiştir. EAQUALS akreditasyonunun neler sunduğundan ve ilkelerinden söz edilmiş ve temel 
amaçları sıralanmıştır. Uyan ardından bu hedeflere ulaşılması için EAQUALS’ın neler yapmış 
olduğundan söz etmiştir. EAQUALS’ın sunduğu hizmetlere ve ve olanaklara geniş yer veren 
Uyan, ardından kalite standartlarına değinmiştir. Bunun yanı sıra EAQUALS akreditasyonuna 
nasıl erişilebileceğine ve izlenecek yollara ilişkin bir rehber ve EAQUALS kalite döngüleri 
sunulmuştur. Ardından Uyan akreditasyon sürecine nasıl ve hangi sorularla başlanması 
gerektiğine ve bu sürece ilişkin açıklamalarda bulunmuştur. Bunun yanı sıra Uyan akreditasyon 
sürecinin kurumlara sağladığı faydaların altını çizerek sunumunu sonlandırmıştır.  

Dr. Hacer ŞİVİL sunumunda öncelikle CEA hakkında genel bilgiler vermiştir. CEA’in misyonu ve 
genel değerlerinden söz ederek sunumuna devam eden Şivil, sürekli iyileştirme sürecinin nasıl 
işlediğini açıklamıştır. Ardından akreditasyon sürecinin neleri kapsadığından ve nasıl 
yürüdüğünden söz edilmiştir. Öz değerlendirmenin kapsadığı programlara değinilmesinin 
ardından CEA standart alanlarına yer verilmiştir. Ardından öz değerlendirme koordinatörünün 
sorumlulukları açıklanmış ve öz değerlendirme raporunun neleri kapsadığından söz edilmiştir. 
Saha ziyareti sonrası sürece değinen Şivil, akreditasyonun personel için, yönetim için, 
akademik kadro için ve öğrenciler için sağladıklarına tek tek vurgu yapmıştır ve akreditasyon 
ücretlerinin detaylarıyla açıklanmasının ardından sunumunu sonlandırmıştır.  



Sami AKGÖL ise sunumuna akreditasyonun bir kalite aracı olup olmadığını sorgulayarak 
başlamıştır. Ardından EAQUALS tarafından akredite olmuş Karabük Üniversitesi Yabancı Diller 
Yüksekokulunu tanıtan Akgöl kurumlarında akreditasyon öncesi ve sonrasında 
deneyimledikleri değişim ve gelişimleri detaylarıyla sunmuştur. Bunun ardından 
akreditasyonun ne olduğunu açıklayan Akgöl, akreditasyonun neden gerekli olduğuna ve 
faydalarına değinmiştir. Bu kapsamda kendi kurumsal deneyimlerinden yola çıkarak 
akreditasyonun bir kalite aracı olup olmadığı sorgulamasına olumlu yanıt bulunabileceğini 
göstermiştir.  

 

Konu: Türkiye’de Yabancı Dil Öğretiminde Küresel Aktörler 

Moderatör: Prof. Dr. Hasan Birol YALÇIN (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi) 

Konuşmacılar:  

David FAY (Amerikan Elçiliği İngilizce Eğitim Ataşesi) 

Funda Demirtaş Yalçıntaş (British Council HOPES Türkiye Koordinatörü)  

ABD Eğitim Ataşesi olarak görev yapan David Fay konuşmasında bu toplantıların sürekli gelişim 
ve değişim için öneminden söz etmiş ve paylaşımın her geçen gün daha da arttığını belirtmiştir. 
Ülkemizde yabancı dil öğretimine ve özellikle de İngilizce öğretiminin önemine vurgu yapan 
Fay, yatırım yapılması gereken aktörlerden ve sağladıkları ve sağlayabilecekleri olanaklardan 
söz etmiştir.  

Funda Demirtaş Yalçıntaş ise sunumunda British Council’ı genel olarak tanıtmış, sağladıkları 
eğitim programları ve proje olanaklarından söz etmiştir. Bu kapsamda öncelikle paydaşlarına 
yer veren Yalçıntaş, ardından eğitim programları ve projelerine değinmiştir. Bu kapsamda ise 
Newton-Katip Çelebi Fonuna ve HOPES projesine yer verilmiştir. Ardından İngilizce 
Programlarının gelişimine ve yıl yıl yapılmış olanlara yer veren Yalçıntaş, gelecekte planladıkları 
proje ve programlara ilişkin de bilgiler sunmuştur.  

 

Konu: Uluslararası Yabancı Dil Sınavları  

Moderatör: Nevfel BAYTAR (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi) 

Konuşmacılar:  

Zeynep KAPTAN (TOEFL ETS) 

Betül SEZER (IDP IELTS) 

İpek AYDIN SARI (PTE) 

 

ETS Global Akademik İlişkiler Koordinatörü Zeynep Kaptan sunumuna bu kuruluşun neler 
yapıyor olduğundan söz ederek başlamıştır. Ardından TOEFL kapsamında gerçekleştirilmiş olan 
yeniliklerden bahseden Kaptan, bu kapsamda daha iyi bir sınav deneyimi, daha kalifiye adaylar, 
sunulan olanaklar gibi başlıklar altında gerçekleştirilmiş olan gelişmeleri tanıtmıştır. Bu 
kapsamda gelişmelerden biri olan MyBest™ Scores’u açıklamış ve neden gerekli olduğuna ve 



nasıl işlediğine değinmiştir. Ardından Kaptan, MyBest™ Scores’un skor raporları üzerindeki 
örneklerini göstermiş ve geçerliliği konusunda bilgiler vermiştir. Bunun yanı sıra ikinci bir 
değişiklik olan sınavların daha kısa olmasına ilişkin bilgiler veren Kaptan, bu kapsamda sınavın 
her bir bölümü ile ilgili bilgi paylaşmış ve bu yeniliğin kalite düzeyini nasıl etkilediğini 
açıklamıştır. Ayrıca Kaptan üçüncü bir yenilik olan daha kolay kayıt sürecinden söz etmiştir. 
Kaptan bunun ardından bir diğer yenilik olan genişletilmiş sınav saati imkanlarından da 
bahsetmiş ve kısaltılmış yeniden sınav alma sürecine ilişkin bilgi paylaşımında bulunmuştur. 
Yanı sıra, ücretsiz deneme sınavı olanaklarından söz eden Kaptan, geliştirilmiş konuşma sınavı 
olanaklarından ve bu kapsamda iki yönlü puanlama sistemini, dolayısıyla artan güvenirliği 
açıklayarak sunumunu sonlandırmıştır.  

İpek AYDIN SARI ise sunumuna Pearson Test of English ve PTE tanıtımını yaparak başlamıştır. 
Bunun ardından PTE Academic puanlama sistemi üzerinde tüm detaylarıyla durulmuştur. 
Ayrıca PTE Academic sınavının 4 beceriyi nasıl ölçtüğü ve güvenlik konusunda açıklamalara yer 
verilmiştir. Sınavın dünya çapında tanınmasına ilişkin bilgilerin paylaşılmasının ardından ise 
Türkiyedeki sınav merkezleri paylaşılarak sunum sonlandırılmıştır.  

 

Konu: Bir Sonraki Yılın Ev Sahibinin Belirlenmesi – Aday Oylaması  

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Bengü AKSU ATAÇ (Nevşehir hacı Bektaş Veli Üniversitesi)  

Konuşmacılar:  

Prof. Dr. Hasan Birol YALÇIN (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi) 

Dr. Öğr. Üyesi Eda DURUK (Pamukkale Üniversitesi) 

Prof. Dr. Dilek İNAN (Balıkesir Üniversitesi) 

 

Sırasıyla;  

Balıkesir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dilek İnan,  

Pamukkale Üniversite’sinden YDYO Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eda DURUK,  

Ve son olarak da, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Birol Yalçın sözlü 
olarak sunumlarını yapmıştır. Yapılan oylamada oy çokluğuyla Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi bir sonraki toplantı için ev sahipliği yapma hakkına sahip olmuştur. 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Bengü Aksu Ataç ve ekibine yapılan 
teşekkürler ve bir sonraki ev sahipliği hakkı için Prof. Dr. Hasan Birol Yalçın’a yapılan 
kutlamalarla oturum son bulmuştur.  

13. Yabancı Diller Yüksekokulu Yüneticileri Toplantısı 2. Günün akşamında düzenlenen Gala 
Yemeği ile son bulmuş, 3. Gün gerçekleştirilen Kapadokya turu ve öğle yemeği ile bir sonraki 
yıl Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde buluşmak üzere veda edilmiştir.   

 

EKLER  



EK 1 – 13. YDYO Yöneticileri Toplantısı Programı  

 

 


