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0.1.Programa Ait Bilgiler:  

  

1. Giriş: Amaç ve Hedef 

Bu rapor, 2020-2021 akademik yılı Yabancı Diller Yüksekokulu B1+ ve B2 düzeyi tamamlar 

İngilizce Hazırlık Programı işleyişi hakkındadır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı 

Diller Yüksekokulu Hazırlık programlarında yıllık eğitim planlaması yapılmaktadır. 2020-

2021 akademik yılında pandemi süreci uzaktan eğitim yapılmıştır. RTEÜ öz değerlendirme ve 

akran değerlendirme çalışmalarından sonra DEDAK tarafından program akreditasyonu 

çalışmalarına başlanmıştır. 

2. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Tarihçesi: 

24.10.2011 tarih ve 28094 Sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan 2011-2276 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 

eğitim – öğretim faaliyetlerine İyidere ilçesinde bulunan Mahmut Hantal Eğitim Binasında 

devam etmektedir. 

Yüksekokulumuz bünyesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 11.12. 2017 tarih ve 

85478 sayılı yazısı ve Yüksekokulumuz 10.01.2018 tarih ve 2018/1-52 sayılı Yönetim Kurulu 

toplantısının 2. Maddesinde alınan karar ile Yabancı Diller Bölümü açılmıştır. 

Mahmut Hantal Eğitim Binası 6065m²’si kapalı olmak üzere toplam 8750 m²’lik alan üzerine 

kurulmuştur. Eğitim hizmetleri kapsamında 9 adet derslik, 1 adet İngilizce Dil Laboratuvarı ve 

kütüphane, sosyal hizmetler kapsamında ise yemekhane, kantin ve 275m² alana sahip spor 

tesisi(açık alan-etrafı çevrili) bulunmaktadır. 



 

 

Yabancı Diller Yüksekokulu, Üniversitemizin Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık 

Programlarından ve ön lisans ile lisans programlarında okutulan ortak zorunlu Yabancı Dil 

(İngilizce) derslerini yürütmekten sorumludur. 

  

3. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi YDYO Öğrenci Profili: 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda; 2020-2021 Akademik 

yılı itibariyle Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi (Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 

Bölümü), Fen Edebiyat Fakültesi (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü) ve Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü) öğrencilerine verilen zorunlu İngilizce 

Hazırlık Eğitiminin yanı sıra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde (Uluslararası İlişkiler 

Bölümü ve Kamu Yönetimi Bölümü) ve lisansüstü programlarda eğitim gören öğrencilerimize 

isteğe bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi verilmektedir. 

  

4. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Misyonu:  

Akademik ve etik değerlere bağlı sorumluluk sahibi, Yabancı Dilde okuduğunu ve duyduğunu 

anlayabilen ve kendini yazılı sözlü olarak ifade edebilen öğrenciler yetiştirmektir.  

  

5. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Vizyonu: 

Fiziki ve Teknik alt yapısı ile yabancı dil öğretiminde en güncel yaklaşımların, en etkili 

yöntemlerin, tekniklerin, araç ve gereçlerin kullanıldığı; hem öğretim elemanlarının mesleki 

gelişimlerine hem de öğrencilerin sosyal gelişimlerine olanak sağlayan bir eğitim ortamı 

oluşturmaktır. 

  

6. YDYO İngilizce Hazırlık Programına Tabi Zorunlu Bölümler: 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Bilgisayar Mühendisliği), Fen Edebiyat Fakültesi (İngiliz 

Dili ve Edebiyatı) ve Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi (Deniz Ulaştırma İşletme 

Mühendisliği) bölümlerine hazırlık programı zorunludur. İngiliz Dili ve Edebiyatı 

bölümlerinde eğitim dili %100 İngilizcedir. Bilgisayar Mühendisliği ve Deniz Ulaştırma 

İşletme Mühendisliği bölümlerinde ise eğitim dili %30 İngilizcedir. 

  

EK-1: RTEÜ Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi 

EK-2: YÖK Yabancı Dil Öğretimi Yönetmeliği 

  

http://ydyo.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/ydyo-erdogan-edu-tr/MEVZUAT/YÖNERGE.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=21475&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5


 

 

ÖLÇÜTLER 

1. ÖĞRENCİLER 

1.1. Programa kabul edilen öğrenciler, programın kazandırmayı hedeflediği çıktıları 

(bilgi, beceri ve davranışları) öngörülen sürede edinebilecek altyapıya sahip olmalıdır. 

Öğrencilerin kabulünde göz önüne alınan göstergeler izlenmeli ve bunların yıllara göre 

gelişimi değerlendirilmelidir. 

  

Programa kabul edilen öğrencilerin yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak 

yapılan sınavlarla sağlanmaktadır. Öğrenci yetkinlikleri bu merkezi sınavlarla ölçülmektedir. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından güz ve bahar 

dönemleri başında İngilizce yeterlilik sınavı uygulanmaktadır. Bu sınava zorunlu Hazırlık 

Eğitimi alan yeni öğrenciler ve önceki yıllarda hazırlık eğitiminde başarısız olup azami süreyi 

doldurmamış olan öğrenciler girebilir. 

YDYO’ da 2021-2022 akademik yılı itibariyle modüler yabancı dil (kur) eğitim sistemine geçiş 

için deneme süreci planlanmaktadır. 

2020-2021 Akademik yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne 4515 öğrenci kayıt 

yaptırmıştır. 228 Öğrenci Zorunlu İngilizce Hazırlık için başvurmuştur. Elementary düzeyden 

başlamak üzere 228 kişi İngilizce hazırlık eğitimi görmüştür. 

1.2. Sınavların hazırlanması ve uygulanmasından sorumlu bir birim olmalıdır. 

Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık programında sınavların hazırlanmasından sorumlu bir 

birim yoktur.  Sınav kapsamı ve içeriği her ders için o dersin koordinatörü başkanlığında 

yapılan toplantılarla belirlenir ve dersin sorumlu öğretim elemanları tarafından hazırlanır.  

EK-1: YDYO Birim Koordinatörleri Listesi  

 

1.3. Yatay ve dikey geçişle öğrenci kabulü, çift ana dal, yan dal ve öğrenci değişimi 

uygulamaları ile başka kurumlarda ve/veya programlarda alınmış dersler ve kazanılmış 

kredilerin değerlendirilmesinde uygulanan politikalar ayrıntılı olarak tanımlanmış ve 

uygulanıyor olmalıdır. 

  

Yatay ve dikey geçişle öğrenci kabulü, çift ana dal, yan dal ve öğrenci değişimi uygulamaları 

ile ilgili uygulanan politikalar öğrencinin yerleşmiş olduğu bölüm tarafından tanımlanıp 

uygulanmaktadır. Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfı için gerekli 

muafiyet/yeterlik sınavları ve hazırlık sınıfı öğrenimleri Yabancı Diller Yüksekokulu 

tarafından sağlanmaktadır. 2020-2021 akademik yılında DGS/ yandal/ ek kontenjan/ Türkiye 

bursluları vb. sınavlar ile 7 öğrenci İngilizce hazırlık programına kayıt olmuştur. 

http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/page/koordinatorler-kullanicilar-sorumlular/4883


 

 

EK-1: 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı akademik takvim     

  

1.4. Sınavların teknik özelliklerinin dokümanı olmalıdır. 

Sınav formatı ve soru türleri ders koordinatörü başkanlığında yapılan toplantılarla dersin 

öğretim elemanları tarafından belirlenir. Sınavların hazırlanmasında soru çeşitliliğine ve her 

bölümde örnek cevap verilmesine dikkat edilir. Her sınavdan önce sınav soruları ile aynı format 

ve soru türlerini içeren örnek sınav hazırlanıp öğrencilerle paylaşılır.  

 

1.5. Kurum ve/veya program tarafından başka kurumlarla yapılacak anlaşmalar ve 

kurulacak ortaklıklar ile öğrenci hareketliliğini teşvik edecek ve sağlayacak önlemler 

alınmalıdır. 

Hazırlık Programı okumakta olan öğrenciler, öğrenci hareketliliği programına (Erasmus+, 

Mevlana, Farabi, vb) katılmamaktadırlar.  

6 Ocak 2021 tarihinde Üniversitemiz ile Rize Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Yabancı Dil 

Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalanmıştır. 

EK-1: İmzalanan Protokole Dair Bilgilendirme 

1.6. Çeşitli öğrenci değerlendirmelerinin güvenirliğini ve geçerliğini ölçecek sistemler 

bulunmalıdır. 

Yıl içi sınavlarının soruları ve yılsonunda uygulanan final sınavı soruları, o akademik yıl 

içerisinde kullanılan ders materyallerinin eki olarak dersin sorumlularının erişimine açık olan 

kaynaklardan alındığı için güvenilir ve geçerli oldukları varsayılmaktadır. Ayrıca sınavların 

güvenirliğini ve geçerliğini artırmak için, hazırlanan sınavlar, görevli olan seçilmiş öğretim 

elemanlarının, müdür yardımcılarının kontrolünden geçmektedir. Sınavların geçerliliğinin 

sağlanması adına, temel öğretim kaynakları olan ders kitaplarında öğrencilerin çalışmış 

oldukları konular temelinde sorular hazırlanmaktadır. Öğrencilerin değerlendirilmesinde 

kullanılan bir diğer yaklaşım, öğretim elemanlarının kendi sınıflarında bulunan öğrencilerinin 

sınıf içi performanslarını değerlendirmeleridir. Sınıf içi performans notu (CPG) kriterleri ders 

sorumluları tarafından yapılan toplantılarda belirlenip yazılı olarak ders izlencesinde ve sözlü 

olarak oryantasyon toplantılarında öğrencilere ilan edilir. Öğrencilerin değerlendirilmesinde 

kullanılan bir diğer yaklaşım da proje çalışmalarıdır. Proje çalışmalarının değerlendirilmesi, 

ilgili ders koordinatörü başkanlığında yapılan toplantılarla ders sorumluları tarafından proje 

çalışmaları için belirlenmiş olan aşamalar temelinde yapılmaktadır. Proje konusu ve 

değerlendirme kriterleri aynı ders için ortak olarak belirlenir. Öğretim elemanı her bir aşamanın 

öğrenci tarafından ne düzeyde başarılı bir biçimde gerçekleştirildiğini dikkate alarak 

değerlendirme yapmaktadır. Geçerlilik ve güvenirliğin sağlanması amacıyla her arasınav ve 

final sınavı için belirtke tablosu oluşturulur ve doldurulur. Farklı becerilerin ölçülmesine 

olanak sağlanabilmesi için soru çeşitliliği bir gerekliliktir. Yazılı ve sözlü performansların 

https://www.erdogan.edu.tr/Images/Uploads/MyContents/L_3101-20210901113047287486.pdf
http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/news-detail/yabanci-dil-egitimi-is-birligi-protokolu/6258


 

 

ölçüldüğü Writing ve Speaking gibi derslerde ders sorumlularının rubrik kullanması 

istenilmektedir.  

1.7. Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendirecek danışmanlık 

hizmeti verilmelidir.  

Öğrencilere ders ve kariyer planlaması konusunda her şubenin ilgili öğretim elemanı tarafından 

haftada en az bir saat "office hour" kapsamında danışmanlık hizmeti sağlanır.   

1.8. Öğrencilerin program kapsamındaki tüm dersler ve diğer etkinliklerdeki başarıları 

şeffaf, adil ve tutarlı yöntemlerle ölçülmeli ve değerlendirilmelidir. 

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesinin güvenilir bir biçimde gerçekleşmesi için ilk olarak 

alınan önlem, sınav değerlendirmelerinin öğretim elemanları tarafından Yabancı Diller 

Yüksekokulu binası içinde yapılması gerekliliğidir. Sınavların değerlendirilmesinde standart 

bir cevap kâğıdı formatı kullanılmaktadır; bu da sınavların değerlendirilmesini hem daha kolay 

hem de daha güvenilir kılmaktadır. Yazılı ve sözlü sınavların değerlendirilmesi için 

değerlendirme anahtarları (rubrikler) oluşturulmuştur ve değerlendirmeler bu anahtarlar 

çerçevesinde yapılmaktadır. Her sınav sonrasında ilgili sınavın cevap anahtarı şeffaflık ilkesi 

altında öğrenci panolarında ve online platformlarda paylaşılmaktadır.  

Öğrenci performansı ve proje çalışmaları temelinde yapılan değerlendirmelerde değerlendirme 

kriterleri (rubrik) dışında güvenilir bir notlandırma adına alınmış başka önlem yoktur. 2020-

2021 akademik yılında yapılan yeterlilik sınavları haricinde yapılan tüm sınavlar Google Meet 

uygulama platformu üzerinde yapılmış olup sözlü sınavlar ve final sınavı esnasında video kayıt 

alınmıştır. 

Öneri: Ölçme ve değerlendirmenin daha sağlıklı yapılabilmesi için 2021-2022 akademik yılı 

içerisinde hizmet içi eğitim verilmesi düşünülmektedir.  

Ek 1: Örnek cevap kağıdı 

Ek 2: Yazılı sınav değerlendirme anahtarı (rubrik) 

Ek 3: Sözlü sınav değerlendirme anahtarı (rubrik) 

Ek 4: Yazılı (writing) sınav örneği 

Ek 5: Sözlü sınav örneği 

Ek 6: Proje çalışması örneği 1 

Ek 7: Örnek cevap anahtarı 

Ek 8: Proje çalışması değerlendirme çizelgesi 

Ek 9: Öğrenci performans değerlendirme kriterleri 



 

 

1.9. Sınavların güçlük derecesinin farklı dönemler/yıllar arasında tutarlılığını sağlamak 

için gerekli önlemler alınmalıdır.  

YDYO’da yapılan sınavlar kullanılan ders kitaplarının öğretmen materyalleri (Quick Tests, 

Progress Tests, File Tests) kullanılarak oluşturulduğu için yıllara göre sınav soruları arasında 

güçlük derecesi bakımından anlamlı bir fark olmadığı değerlendirilmektedir. Yıl sonunda 

yapılan final sınavı, %100 İngilizce eğitim veren bölümler için B2 düzeyini; %30 İngilizce 

Eğitim veren ve İsteğe Bağlı bölümler için B1+ düzeyini ölçmektedir.  

1.10. Öğrencilerin mezuniyetlerine karar verebilmek için, programın gerektirdiği tüm 

koşulların yerine getirildiğini belirleyecek güvenilir yöntemler geliştirilmiş ve 

uygulanıyor olmalıdır. 

Öğrencilerin hazırlık sınıfını tamamlama düzeylerini belirlemek için gerekli koşullar YDYO 

yönergesi ve Öğrenci El Kitapçığında açık şekilde belirtilmiştir.  

EK-1: YDYO Hazırlık Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi 

EK-2: YDYO Öğrenci El Kitabı 

1.11. Öğrenci özerkliği (Learner Autonomy) teşvik edilmelidir. 

Öğrenci özerkliğini teşvik etmek amacıyla akademik yıl içerisinde çeşitli proje ve 

ödevlendirmeler yapılmaktadır. 

Buna ek olarak, orijinal ders kitabı seti satın alan öğrenciler ders kitaplarındaki şifreyi 

kullanarak ders sorumlularının oluşturduğu çevrimiçi sınıflara (Online Practice) katılabilirler. 

Öğrencilerin Online Practice kullanımını teşvik etmek için sene boyunca takip edilen 

performansları değerlendirilerek 4. ara sınav notu verilmektedir. Öğrencilere bu konuda ders 

izlencesi ve sene başındaki oryantasyon toplantılarında bilgi verilmektedir. 

  

1.12. Öğrencilere gelişimleri hakkında sistematik olarak sözlü ve yazılı geri bildirim 

yapılmalıdır.      

Öğrencilere gelişimlerinin takibi için yaklaşık olarak her iki haftada bir quiz, yaklaşık iki aylık 

sürede bir ara sınav ve çeşitli ödev, proje ve performans değerlendirmeleri yapılmaktadır. 

Öğrencilere verilecek ödevler dönem başında ders sorumluları tarafından tarih ve içeriği ile 

belirlenip ders izlencesine eklenir. Öğrencilerin, kısa sınavlar (quiz) ve ara sınavları ya da 

bunların yerine geçecek ödev ve proje notları OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden ilan 

edilir.  

 

  

http://ydyo.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/ydyo-erdogan-edu-tr/MEVZUAT/Y%C3%96NERGE.pdf
http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/page/ogrenci-el-kitabi/5373


 

 

1.13. Yeni başlayan öğrencilere ve personele yönelik Yabancı Diller Yüksekokulu tanıtımı 

ve program oryantasyonu yapılmalıdır. 

  

Eğitim öğretim yılının ilk haftasında öğrenciler için YDYO tarafından hazırlanmış oryantasyon 

sunumu tüm sınıflarda gösterilerek öğrenciler bilgilendirilmiştir. Ayrıca ortak bir sınıfta okul 

müdür yardımcısı tarafından da bilgilendirme konuşması yapılmış ve kayda alınmıştır. Bu 

sınıfta rektörlükçe belirlenen programa uyularak gerekli bilgilendirme yapılmıştır. 

YDYO’da göreve yeni başlayan akademik personele ilgili müdür yardımcıları tarafından 

oryantasyon eğitimi verilir. Süreç içerisinde ihtiyaç duyulması dahilinde eğitimin süresi 

uzatılır. 

Öneri: Yeni öğrenci ve personele verilen oryantasyon hizmetinin etkinliğinin artırılması için 

Oryantasyon Komisyonu oluşturulması tavsiye edilmektedir. 

EK-1: YDYO Oryantasyon 

  

2. PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI           

  

2.1. Değerlendirilecek her program için program eğitim amaçları tanımlanmış olmalıdır.  

Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce hazırlık programının eğitim amacı, üniversitemizin 

hedefleri doğrultusunda Yabancı Diller Yüksekokulunun oluşturduğu eğitim politikasına 

uygun seviyede ve nitelikli bir yabancı dil eğitimi vererek öğrencilerin mesleki yaşamlarında, 

akademik çalışmalarını sürdürmede, ilgili dilin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı 

çevrelerde kendilerini ifade edebilmelerine, yabancı dil bilgisi ve becerilerini geliştirmelerine 

ve bağımsız dil öğrenmelerine olanak sağlayacak stratejileri kazandırmaktır.  

EK-1: CEFR'a göre dil seviyeleri tanımları ve çıktıları 

 

2.2. Bu amaçlar; programın mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer 

hedeflerini ve mesleki beklentileri tanımına uymalıdır. 

Bu amaçlar; programın mezunlarının en yakın hedefi olan bölümlerinde eğitim görme süreçleri 

için yeterli seviyeyi sağlayarak beklentilerine uymaktadır. Bu seviyeler iç ve dış 

paydaşlarımızla yıllar içinde yaptığımız resmi program geliştirme amaçlı görüşmeler ışığında 

belirlenmiştir. Programın amaçları, mezunların ikincil ve daha uzun vadeli bir hedefi olan 

İngilizceyi akademik ortamlarda ve günlük yaşamda aktif olarak kullanabilme ve bağımsız dil 

öğrencileri olabilme beklentilerine de uymaktadır.  

EK-1: Paydaş Tanılama Tablosu 

http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/page/oryantasyon/5068
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/page/paydas-tanilama-tablosu/5325


 

 

2.3. Kurumun, yüksekokulun ve bölümün öz görevleriyle uyumlu olmalıdır. 

İngilizce hazırlık programının eğitim amaçları Yabancı Diller Yüksekokulunun misyonu 

(Madde 0.1) ve vizyonu (Madde 0.1) ile uyumludur. 

  

2.4. Programın eğitim amaçları iç ve dış paydaşları sürece dahil ederek belirlenmelidir. 

Yabancı Diller Yüksekokulu iç ve dış paydaşları yüksekokulumuz web sayfasında detaylı 

olarak sunulmuştur. Yüksek öncelikli iç paydaşlarımız olan Hazırlık Programına kayıtlı 

öğrencilerimiz ve Birim Akademik Personelinin görüşleri düzenli olarak anket ve yüz yüze 

görüşme yolu ile alınmaktadır.  

 Dış paydaşlarımızın görüşleri ise belirli aralıklarla anket, çevrimiçi toplantı ve yüz yüze 

görüşme yoluyla alınmaktadır. 

EK-1: YDYO Paydaş Tanılama Tablosu 

EK-2: YDYO Etkinlikler 

 

2.5. Kolayca erişilebilecek şekilde yayımlanmış olmalıdır. 

İngilizce hazırlık programının eğitim amaçları yüksekokul web sayfasında yayınlanmıştır. 

EK-1: Program ve Ders Öğrenme Çıktıları 

  

2.6. Programın iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri doğrultusunda uygun aralıklarla 

güncellenmelidir. 

İngilizce hazırlık eğitimi müfredatı değişen öğrenci profili ve ihtiyaçları doğrultusunda 

güncellenmektedir; kaynak ve kullanılan malzemeler yenilenmiş, izlencelerde gerekli 

değişikler yapılarak güncellenmiştir. Değişen gereksinimlere online çözümler sağlama 

amacıyla YDYO İngilizce öğretim elemanları Google Classroom ve Google Meet 

platformlarını kullanmaktadır.  

 

3. PROGRAM ÇIKTILARI 

3.1. Seviye Belirleme: Dil Eğitim Programı, öğrencilerin programa başladıklarındaki dil 

seviyelerini güvenilir ve geçerli bir şekilde tespit eden, öğrenciyi tanıma ve yerleştirmeye 

yönelik bir ölçme-değerlendirme sistemine sahip olmalıdır. 

YDYO’da öğrencilerin programa başladıklarındaki dil seviyelerini ölçmek için Yeterlilik 

sınavı dışında herhangi bir sınav yapılmamaktadır. 2021-2022 akademik yılı itibariyle 

yeterlilik sınavından önce seviye tespit sınavı yapılması planlanmaktadır. 

http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/page/paydas-tanilama-tablosu/5325
http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/page/konferans/3784
http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/page/program-ciktilari-ve-ders-ogrenme-ciktilari/4941


 

 

3.2. Program çıktılarının sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek 

için kullanılan bir ölçme ve değerlendirme süreci oluşturulmuş ve işletiliyor olmalıdır. 

Ölçme değerlendirme uygulamalarının öğrenme kazanımları ile ilişkilendirilmesi, tamamen 

kullanılan ders materyalleri kapsamında gerçekleştirilmektedir. Hem yıl içi sınavlarda hem de 

yıl sonunda yapılan final sınavında, sınıf içinde kullanılan ders materyallerinde işlenmiş olan 

konular temel alınarak sorular oluşturulmaktadır. 

Yıl boyunca uygulanan sınavlar ile program çıktılarının uygunluğunu saptamak için final sınavı 

için belirtke tablosu oluşturularak raporlama yapılmıştır. 

ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLIK PROGRAMINI GEÇME KRİTERLERİ: 

Başarı notu; ara sınav notunun %25’i, kısa süreli sınav notunun %15’i, yıl içi 

çalışmasının %10’u ve yılsonu sınav notunun %50’sinin toplanması sonucu elde edilir.  

Yıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan 50 puan alamayan öğrencilere (K) harf 

notu verilir.  

Kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlardan ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfından 

başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden başarı notunun en az 60; yabancı dilde 

eğitim yapan programların hazırlık eğitiminden başarılı olabilmek için genel başarı 

notunun 100 puan üzerinden en az 70 olması şarttır.  

Genel Başarı notunun harf karşılıkları ve anlamları şöyledir:  

G: Devam koşulunu yerine getirmiş, genel başarı notu gerekli barajın üstünde olan, 

yeterlilik sınavını geçen veya muaf olan öğrenciye verilir.  

K: Devam koşulunu yerine getirip başarılı olamayan öğrenciye verilir.  

D: Derslere devam ile ilgili koşulları yerine getirmemiş ve yılsonu sınavına girme hakkı 

olmayan öğrenciye verilir. 

Sınav içerikleri: 

Yıl içi sınavlarının (ara sınav ve quiz) içerikleri coursebook, workbook ve yayınevinin 

sağladığı hazır sınavlardan (quick tests, progress tests, end of the year tests) 

hazırlanmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde farklı kaynaklar da kullanılabilmektedir. 

Ara sınav, final ve bütünleme sınavları üniversitemiz akademik takviminde ilan edilen 

zaman aralıklarında yapılır. Kısa sınavlar (quiz) dönem başında ders 

koordinatörlüğünün belirlediği tarihlerde yapılır. Tüm sınav tarihleri yüksekokulumuz 

web sayfasında dönem başında ilan edilir. 

EK-1: 2020-2021 Akademik Takvim  

https://www.erdogan.edu.tr/Images/Uploads/MyContents/L_2613-20210414140132967861.pdf


 

 

EK-2: YDYO Sınav Takvimi (2020-2021) 

EK-3: YDYO Quiz Takvimi (2020-2021) 

 

Ara Sınavlar: 

•   Yıl boyunca her ders için (Main Course, Reading-Writing, Listening-Speaking) 3 

adet uygulanır. 4. Ara Sınavlar proje ödevi şeklinde değerlendirilir. 

•   Sınavların uygulandığı hafta ders yapılmaz. 

•   Sınav içerikleri ve soru türleri sınav konusuna ve kapsamına göre farklılık 

gösterebilmektedir. 

  

Quizler (Kısa Sınavlar): 

•   Yıl boyunca Main Course dersi için 6, Reading dersi için 4, Writing dersi için 2, 

Listening dersi için 2 olmak üzere toplam 14 adet uygulanır 

•   Uygulandığı günlerde ders yapılır. 

•   Bu sınavlar derste kullanılan kaynaklarda çalışılan konuları ve dil becerilerini test 

eder. 

 

Sınıf içi Performans Notu (CPG): 

•   Öğretim elemanı öğrencinin ders içi ve ders dışı performansını değerlendirmek için 

verdiği nottur. 

•   Öğretim elemanı notu sene başında ders sorumlularının ortak olarak belirlediği 

kriterlere göre verir. 

  

Project Work (Proje Ödevi/Çalışması): 

•   Öğrenciler her ders için 4. vize notu karşılığı olacak olan bir proje gerçekleştirir. 

•   İkinci dönemde uygulanır. 

•  Proje ödevleri dönem başında verilip tüm döneme yayılır. Düzenli olarak ders 

sorumluları tarafından kontrol edilir. 

   

Yıl sonu sınavı (Final) Sınavı:  

• Yıl sonunda dersler bittikten sonraki hafta üniversite akademik takviminde 

belirlenen final haftası içinde yapılır. 

•  Her ders için farklı günlerde ayrı bir final sınavı yapılır. 



 

 

• Öğrencinin yıl sonu sınav notunun değerlendirmeye alınabilmesi için bu sınavdan 

alınan notun en az 50 olması gerekir. 

 

Sınav uygulamaları: 

•Tüm sınavlar sınav hazırlama birimi tarafından merkezi olarak hazırlanır ve uygulanır. 

•Kaçırılan quizlerin ve final sınavının telafisi yoktur. Rapor geçerli değildir. 

•Kaçırılan ara sınavların onaylı/geçerli sağlık raporu getirildiği takdirde telafisi vardır.  

•Tüm sınavlar öğretim elemanları tarafından değerlendirilir. Öğretim elemanları 

quizlerin ve ara sınavların sonuçlarını Öğrenci Bilgi Sistemi ve gerek duyulması 

halinde Google Classroom platformu üstünde ilan eder. 

• Sınav Uygulama Esasları her sınav döneminden önce dijital ortamda (YDYO 

instagram sayfası, google classroom, sınıf whatsapp grupları) öğrencilere ilan edilir. 

Sınav uygulama esasları yüksekokul web sayfasında da yer almaktadır. 

http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/page/sinav-uygulama-esaslari/4948 

 

Devam Durumu: 

Yabancı dil hazırlık sınıfında derslere %80 oranında devam zorunludur. Devamsızlığı 

yıllık toplam ders saatinin %20’sini geçen öğrenciler devamsızlıktan sınıfta kalır ve 

yılsonu sınavı ile bütünleme sınavına giremezler. Ancak bir sonraki yeterlilik sınavına 

girebilirler. 

Derslere devam durumu, her ders sorumlusu tarafından izlenerek en geç derslerin son 

günü Öğrenci Bilgi Sistemine girilir ve yılsonu sınavlarından önce ilan edilir. 

  

3.3. Seviye İlerleme ve Tamamlama: Dil Eğitim Programı, öğrencileri öğrenme 

kazanımlarına uygun şekilde değerlendiren ve psikometrik açıdan nitelikli ölçme 

değerlendirme uygulamalarıyla, öğrencilerin bir sonraki seviyeye ilerlemeye ve/veya ilgili 

seviyeyi başarıyla tamamlamaya hazır olup olmadıklarını belirlemelidir. 

YDYO programı, çeşitli dil kurları içeren modüler bir yabancı dil eğitim sistemi yerine yıllık 

süreçli bir dil eğitimi vermektedir. YDYO dahilinde yıl boyunca 4 adet ara sınav yapılmakta 

fakat Modüler Sistemlerde yer alan seviye atlama ya da seviye tekrarı gibi bir işlev 

görmemektedir.  

YDYO’da 2021-2022 akademik yılı itibariyle modüler yabancı dil (kur) eğitim sistemine geçiş 

için deneme süreci planlanmaktadır. 

http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/page/sinav-uygulama-esaslari/4948


 

 

3.4. Programlar mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerinin program çıktılarını 

sağladıklarını kanıtlamalıdır. 

Akademik yılsonunda öğrenciler %100 İngilizce eğitim veren bölümler için B2 düzeyinde; 

%30 İngilizce Eğitim veren bölümler için B1+ düzeyinde hazırlanan sınavlara girmektedir. Yıl 

içinde, 14 tane kısa sınav (quiz), 3 ara sınav ve bir proje ödevi (4. ara sınav) uygulanır. Yıl içi 

sınavlardan, proje çalışmalarından, öğretmenlerin performans değerlendirmelerinden ve 

yılsonunda yapılan final sınavından alınan notların belirli yüzdeleri alınarak öğrencilerin 

başarılı olup olmadıkları belirlenir. 

Yılsonunda öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, yıl içinde yapılan bütün değerlendirmelerin 

ortalamasının %50’si ve final sınavında alınan notun %50’si toplamı alınır. Geçme notu 

Yabancı Dilde Eğitim Yapan Programların öğrencileri için 70 puan; Kısmen Yabancı Dilde 

Eğitim Yapan Programlar ve İsteğe Bağlı Hazırlık sınıfı öğrencileri için ise 60 puandır. 

EK-1: YDYO Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi 

  

3.5. Yeterlik: Dil Eğitim Programı, öğrencilerin yeterliklerini psikometrik açıdan nitelikli 

sınavlarla veya ölçme-değerlendirme araçlarıyla değerlendirmelidir. Yeterliğin 

belirlenmesinde farklı zamanlarda yapılan farklı uygulamaların seviye olarak tutarlı 

olması sağlanmalıdır.      

Öğrencilerin dil yeterlikleri Ekim ve Şubat aylarında yapılan ve %100 İngilizce eğitim veren 

bölümler için B2 düzeyinde; %30 İngilizce Eğitim veren ve isteğe bağlı hazırlık eğitimi veren 

bölümler için B1+ düzeyinde hazırlanan muafiyet sınavları ile ve yıl içinde yapılan ara sınav, 

kısa sınav, proje değerlendirme, sınıf içi performans değerlendirmesi ve yılsonunda yapılan 

Final sınavı ile ölçülmektedir.  

 

Yeterlilik Sınavı: 

Her Akademik yılın güz ve bahar yarıyılı başında akademik takvimde belirlenen tarihlerde 

öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini belirlemek amacıyla Yeterlilik Sınavı yapılır. 

Yeterlilik sınavına; Yüksekokulumuzca okutulmakta olan İngilizce Hazırlık sınıfına yeni kayıt 

yaptıran öğrenciler ve önceki yıllarda İngilizce hazırlık eğitiminden başarısız olup yeniden 

sınava girme hakkı olan öğrenciler girebilir. (Yeni kayıt yaptıran İsteğe bağlı (İngilizce) 

hazırlık öğrencilerinin 1. Yeterlilik sınavına girme hakları bulunmamaktadır.) 

Yeterlilik sınavına girmek zorunlu değildir. Sınava girmeyen öğrencilerin herhangi bir hak 

kaybı söz konusu olmayıp, hazırlık eğitimlerine devam edeceklerdir. 

Yapılacak olan yazılı sınavdan (1.Oturum) ; Kısmen Yabancı Dilde Eğitim Yapan Programlar 

ve İsteğe Bağlı Hazırlık sınıfı öğrencilerinden 100 tam puan üzerinden 50, yabancı dilde eğitim 

http://ydyo.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/ydyo-erdogan-edu-tr/MEVZUAT/Y%C3%96NERGE.pdf


 

 

yapan programlardan 100 tam puan üzerinden 60 alan öğrenciler konuşma sınavına (2. Oturum) 

girmeye hak kazanacaklardır. 

Yeterlilik Puanı: RTEÜ Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin 6. 

maddesi uyarınca Yeterlilik sınavından; Kısmen Yabancı Dilde Eğitim Yapan Programlardan 

başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden 60, Yabancı Dilde Eğitim Yapan 

Programlardan 100 tam puan üzerinden 70 almaları gerekmektedir. 

  

3.6. Seviye Belgeleme: Dil Eğitim Programı, öğretim programının sonunda erişilen 

seviyeyi ve öğrenme kazanımlarını gösteren yazılı raporları tutmalı ve gerektiğinde 

öğrencilere belge olarak sunmalıdır. 

Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrencilere istekleri halinde Hazırlık Başarı belgesi 

verilmektedir.  

3.7. Öğrencilerin Bilgilendirilmesi: Öğrenciler, programın ölçme-değerlendirme 

uygulamaları, süreçleri ve kendi performansları hakkında düzenli olarak 

bilgilendirilmelidir. 

Öğrencilere eğitim-öğretim yılının başladığı ilk hafta içinde oryantasyon eğitimi verilir. Bu 

eğitim aşağıda verilen konuları kapsar: 

1-Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimiyle ilgili Genel Esaslar, 

2-Yıl içi değerlendirme (sınavlar, yüzdeleri ve sayıları), 

3-sınav tarihleri, sınav içerikleri, 

4-Ödevler ve proje uygulamaları, 

5-Sınav uygulamaları, 

6-Performans değerlendirmeleri (CPG) 

7-Ders devam durumu  

Bu bilgiler ayrıca YDYO web sitesinde yayınlanan Öğrenci El Kitabında da bulunur.  

Sınavların tarih, saat ve yeri öğrencilere dönem başında yüksekokul web sayfasında ilan edilir. 

EK-1: YDYO Öğrenci El Kitabı 

EK-2: YDYO Ara Sınav Takvimi 

EK-3: YDYO Quiz Sınav Takvimi 

 

 

http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/page/ogrenci-el-kitabi/5373
http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/page/quiz-sinav-tarihleri/4614
http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/page/ara-sinav-takvimi/4615


 

 

4. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME  

           

4.1. Kurulan ölçme ve değerlendirme sistemlerinden elde edilen sonuçların programın 

sürekli iyileştirilmesine (Birimimizde sürekli iyileştirmeden sorumlu birim Akreditasyon 

Komisyonudur) yönelik olarak kullanıldığına ilişkin kanıtlar sunulmalıdır. 

Öğrenci başarısı ve gelişim düzeyi sene boyunca ders koordinatörlüklerinin yaptıkları 

toplantılarla takip edilir. Sene sonundaki öğrenci başarı durumu, öğretim elemanlarının 

değerlendirmeleri ve öğrenci memnuniyet anketinden elde edilen sonuçlar göz önüne alınarak 

sonraki yıl için değiştirilmesi, iyileştirilmesi ya da devam edilmesi gereken yönler ilgili 

komisyonlar tarafından belirlenip ona göre bir yol haritası çizilir.  

EK-1: YDYO Komisyonlar 

EK-2: YDYO Anketler 

  

4.2-Bu iyileştirme çalışmaları, başta Ölçüt 2 ve Ölçüt 3 ile ilgili alanlar olmak üzere, 

programın gelişmeye açık tüm alanları ile ilgili, sistematik bir biçimde toplanmış, somut 

verilere dayalı olmalıdır. 

İyileştirilmesi gereken yönler Mesleki Gelişim Komisyonunun sistematik şekilde yapmış 

olduğu anketler ile belirlenir. 

Öneri: Odak Grup Toplantıları yapılması önerilmektedir. 

 

4.3-Dil Eğitim Programı, program bileşenlerini düzenli olarak gözden geçirmeli ve 

göstergelere dayalı olarak iyileştirmelidir. 

YDYO İngilizce Hazırlık Programında görev alan öğretim elemanları için hizmet içi eğitimler 

düzenlenmektedir. Hizmet içi eğitimlerin konusu öğretim elemanlarına uygulanan anketlerle 

belirlenmektedir. 

Ayrıca farklı üniversitelerdeki dış paydaşlarla yapılan toplantılarla yapılan uygulamalar 

paylaşılıp bilgi alışverişinde bulunulmaktadır. 

EK-1: YDYO Hizmet İçi Eğitim ve Seminerler 

EK-2: YDYO Dış Paydaş Toplantıları 

 

5. EĞİTİM PLANI  

5.1. Dil Eğitimi Programının ihtiyaçlara dayalı ve misyon ile uyumlu öğrenme 

kazanımları olmalıdır. 

http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/page/dedak-komisyonlar/4943
http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/docs/anketler/1295
http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/page/sempozyum/3786
http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/page/konferans/3784


 

 

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Kurulu tarafından 

hazırlanmış olan eğitim planı; çağın gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yabancı dil 

eğitim-öğretimi nitelikli bir şekilde yürütmeyi hedef alarak hazırlanmıştır. Hazırlanan eğitim 

planı; öğrencilerin mesleki yaşamlarına, akademik çalışmalarını sürdürebilmelerine, ilgili dilin 

iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmelerine, yabancı dil 

bilgisi ve becerilerini geliştirmelerine ve bağımsız dil öğrenmelerine katkıda bulunacak 

stratejileri kazanmalarına olanak sağlayacak tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin ve eğitsel 

içeriklerin çerçevesini belirlemiştir. 

2021-2022 akademik yılından itibaren eğitim planının Öğretim Programı Geliştirme 

Komisyonu tarafından hazırlanması planlanmaktadır. 

  

5.2. Dil Eğitimi Programının içeriği, programın belirlediği amaç ve öğrenme kazanımları 

ile uyumlu; öğrencilerin ihtiyaçlarına ve hedeflenen öğrenme kazanımlarına 

erişebilmelerine uygun olmalıdır. 

Eğitim planı; programın amaç ve çıktılarından olan yabancı dilde bağımsız kullanıcı 

olabilmenin gerektirdiği donanımları kazandırabilmek adına, yöntem olarak da bu çıktıyı 

mümkün kılacak modern eğitim teknikleri ve iletişimsel yaklaşımla ele alınan eğitsel içerikleri 

barındırmaktadır. Eğitim planı dahilinde, İngilizce iletişim becerilerini güçlendirmek adına, 

eğitmenin uygun göreceği farklı eğitim teknik ve yöntemleri kullanmasına izin veren 

aktivitelere de yer verilir. 

İngilizce hazırlık programında haftalık ders planlaması dönem başında ilgili ders 

koordinatörlükleri tarafından yapılan toplantılarla belirlenir. Hazırlanan izlenceler daha sonra 

öğrencilere duyurulur. 

5.3. Öğretim programının tasarım ve materyalleri programın öğrenme kazanımlarına 

ulaşılmasına imkan sağlamalıdır. 

Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Eğitimi Planı, Yabancı Diller Yüksekokulu 

Akademik Kurulu tarafından yönetilir. Eğitim planı, her eğitim öğretim yılı başında akademik 

takvim üzerinden öğrencilerin haftalık ve günlük dil kazanımları göz önünde bulundurularak 

bu birim tarafından hazırlanmaktadır. 

Ders materyallerinin seçim kriterleri, ders kitapları haricinde hazırlanan ders materyalleri, ders 

sunumları da kazanımlara uyumludur. 

Ek 1: Ders materyali örneği 

Ek 2: Ders materyali örneği 2 

Ek 3: Work Sheet örneği       

  

5.4. Öğretim programı, belirtilen öğrenme kazanımlarına ulaşılması için gerekli olan 

toplam süre ve yapı ile uyumlu olmalıdır. Öğrenme programı, öğrenmeyi sağlayacak 



 

 

şekilde zamana yayılmış; her düzeye uygun zaman ayrılmış, ders saatleri ve program 

yapısı buna göre belirlenmiş olmalıdır. 

Eğitim programının yeterliklerine ulaşıp ulaşmadığı yüksekokulumuz Akademik Kurulu 

tarafından periyodik olarak kontrol edilmekte, yine kurum içi paydaşlar olan öğretim 

elemanlarının konuya ilişkin talepleri değerlendirilmektedir. Eğitim planı, eğitim öğretim yılı 

içerisinde çevrimiçi veya yüz yüze yapılan bölüm kurul toplantılarında katılımcı öğretim 

elemanlarından alınan sözlü ya da yazılı geri dönütler yardımıyla gözden geçirilip 

değerlendirilir. Dil eğitim planı ile ilgili yapılacak iyileştirme ve değişiklikler dijital ortamda 

öğretim elemanlarıyla paylaşılıp bilgilendirilirler. 

2020-2021 eğitim-öğretim yılında hazırlık programında haftalık verilen ders saatleri dil 

düzeylerine göre aşağıdaki gibidir: 

%30 İngilizce ve İsteğe Bağlı: TOPLAM 25 SAAT • 14 SAAT MAIN COURSE / 4 SAAT 

READING / 2 SAAT WRITING / 2 SAAT LISTENING / 2 SAAT SPEAKING /1 SAAT 

PRESENTATION SKILLS 

%100 İngilizce: TOPLAM 27 SAAT • 6 SAAT MAIN COURSE / 4 SAAT READING / 4 

SAAT WRITING / 4 SAAT GRAMMAR / 6 SAAT LISTENING & SPEAKING / 2 SAAT 

PRESENTATION SKILLS 

EK-1: 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Ders Programları 

EK-2: 2020-2021 Akademik Yılı Ders Planları 

 

5.5. Öğrenciler, önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları, ilgili 

standartları ve gerçekçi kısıtları ve koşulları içerecek bir ana uygulama/tasarım 

deneyimiyle, hazır hale getirilmelidir. 

YDYO İngilizce Hazırlık Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler kayıtlı oldukları 

birimlerde lisans eğitimi sırasında İleri İngilizce, Mesleki İngilizce ve Pratik İngilizce başlıklı 

İngilizce dersleri almaktadırlar. Bu durum, hazırlık programında aldıkları yoğun İngilizce 

eğitiminin fakülte derslerinde de kullanılabileceğini göstermektedir. 

EK-1: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitende yürütülen İngilizce Dersler   

6. ÖĞRETİM KADROSU 

6.1. Öğretim kadrosu, her biri yeterli düzeyde olmak üzere, öğretim üyesi-öğrenci 

ilişkisini, öğrenci danışmanlığını, üniversiteye hizmeti, mesleki gelişimi, sanayi, mesleki 

kuruluşlar ve işverenlerle ilişkiyi sürdürebilmeyi sağlayacak ve programın tüm 

alanlarını kapsayacak biçimde sayıca yeterli olmalıdır. 

YDYO akademik kadrosu 2020-2021 akademik yılı içerisinde yeterli düzeydedir. Ayrıca her 

akademik yılsonunda yeni akademik yıl için yeni kadro ihtiyacı olup olmadığı değerlendirilir 

ve ihtiyaç bilgisi ilgili birimlerle paylaşılır. 

http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/page/guz-yariyili-ders-programlari/4582
http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/page/ders-planlari/3467
http://bologna.erdogan.edu.tr/organizasyon.php?kultur=en-US&mod=1


 

 

EK-1: Rektörlüğe iletilen Öğretim Görevlisi Kadro İhtiyacı Yazısı 

EK-2: Öğretim Elemanı Alım İlanı 

 

6.2. Dil Eğitim Programında görev yapmakta olan öğretim elemanları, görevin 

gereklerini yerine getirecek nitelik ve yetkinliğe sahip olmalıdır. 

  

Dil Eğitim Programında görev yapmakta olan öğretim elemanları T.C. Üniversitelerinin, 

Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 

bölümlerinden mezun olmuş olup YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından 

geçerli notu almıştır. 

EK-1: YDYO Öğretim Elemanlarının eğitim durumlarını  

 

6.3. Dil Eğitim Programında görevli TC uyruklu ve yabancı uyruklu öğretim 

elemanlarının sözleşmeleri ve yazılı iş tanımları olmalıdır. İş tanımları, çalışanların 

erişimine açık olmalıdır. 

Dil Eğitim Programında görevli öğretim elemanlarının, kurum tarafından hazırlanmış, görev 

tanımları Yüksekokul web sayfasında mevcuttur. 2547 sayılı Yükseköğretim kanunundaki 

görev tanımı esas alınır. 

Dil Eğitim Programında görevli öğretim elemanlarına akademik yılbaşında birim görevleri ve 

ders programı resmi yollarla tebliğ edilir. Akademik yıl içinde ise görevleri (sınav hazırlama – 

değerlendirme, gözetmenlik vb.) EBYS (elektronik belge yönetim sistemi), mail ve yüksekokul 

iletişim kanallarından birisi olan WhatsApp platformu üzerinden bildirilir.  

EK-1: EBYS üzerinden paylaşılan görevlendirme yazıları 

EK-2: Görev Tanımları 

EK-3: Whatsapp grubu ekran görüntüsü 

  

6.4. Dil Eğitim Programı, öğretim elemanlarının performanslarını adil, şeffaf, çok yönlü 

ve sistematik bir yöntemle değerlendirmelidir.  

Yabancı Diller Yüksekokulunda, öğretim elemanlarının performansları Öğrenci Memnuniyet 

Anketleri ve Yıllık Performans Raporu ile değerlendirilmektedir. Yıllık performans raporu 

öğretim elemanlarının https://avesis.erdogan.edu.tr/ platformuna girdikleri yıllık faaliyetleri 

üzerinden oluşturulur. 

Öneri: Avesis birim sorumlusunun atanması. 

http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/akademikpersonel
https://ebys.erdogan.edu.tr/EBYS/Home/?2054348906
http://form.erdogan.edu.tr/Home/Index/1/?tipID=3&formlarId=87
https://avesis.erdogan.edu.tr/


 

 

EK-1: Öğrenci memnuniyet anketi 

EK-2: Performans/Faaliyet raporu 

6.5. Dil Eğitim Programı, öğretim elemanlarının yetkinliklerini desteklemek için 

öğretmen hizmet içi eğitimleri ve mesleki gelişime yönelik etkinlikler planlamalıdır. 

Yayınevleri tarafından okulumuzda öğretim elemanlarının yetkinliklerinin desteklenmesine 

yönelik ücretsiz hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir.  

EK-1:  Düzenlenen Etkinlikler 

 

6.6. Dil Eğitim Programında görevli öğretim elemanlarının planlanan programı sınıf 

içinde uygulamada yetkin ve yeterli olmalıdır. 

Sınıf içi gözlemler yapılmadığı için öğretim elemanlarının uygulamada yetkin ve yeterli 

olduğunu tespit etmek mümkün olmamaktadır. Ancak merkezi program ve sınavlar 

uygulandığı için öğretim elemanları ile iletişim ağı güçlüdür. Öğretim elemanlarının 

programdan geri kalıp kalmadığını takip etmesi Ders Koordinatörlük Toplantıları sayesinde 

mümkündür. 

  

7. ALTYAPI 

7.1. Sınıflar, laboratuvarlar ve diğer teçhizat, eğitim amaçlarına ve program çıktılarına 

ulaşmak için yeterli ve öğrenmeye yönelik bir atmosfer hazırlamaya yardımcı olmalıdır. 

Yüksekokulumuzda Eğitim hizmetleri kapsamında 9 adet derslik, 1 adet İngilizce Dil 

Laboratuvarı ve kütüphane bulunmaktadır. Her derslikte bir adet bilgisayar, projeksiyon cihazı 

ve ses sisteminin yanı sıra bilgisayarlarda ders kitaplarımızın lisanslı beyaz tahta uygulamaları 

bulunmaktadır. Derslik ve personel bilgisayarlarında üniversitemiz tarafından sağlanan lisanslı 

ürünler kullanılmaktadır. 

EK-1: Kanıt Fotoğraflar 

  

7.2. Öğrencilerin ders dışı etkinlikler yapmalarına olanak veren, sosyal ve kültürel 

gereksinimlerini karşılayan, mesleki faaliyetlere ortam yaratarak, mesleki gelişimlerini 

destekleyen ve öğrenci-öğretim üyesi ilişkilerini canlandıran uygun altyapı mevcut 

olmalıdır. 

Yüksekokulumuzda sosyal hizmetler kapsamında  yemekhane, kantin ve 275m² alana sahip 

spor tesisi(açık alan-etrafı çevrili) ve masa tenisi salonu bulunmaktadır. Ayrıca içeriği her yıl 

güncellenen, dil öğrenimine katkı sağlayan bir kütüphanemiz de mevcuttur. 

http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/docs/anketler/1295
https://avesis.erdogan.edu.tr/
http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/page/sempozyum/3786
http://ydyo.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/ydyo-erdogan-edu-tr/YDYO/YDYO%20WEB/Derslik.JPG
http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/page/genel-bilgiler/1662
http://ydyo.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/ydyo-erdogan-edu-tr/YDYO/YDYO%20WEB/yemekhane.JPG


 

 

EK-1: YDYO Kütüphane 

EK-2: Kanıt Fotoğraflar 

7.3. Programlar öğrencilerine modern mühendislik araçlarını kullanmayı 

öğrenebilecekleri olanakları sağlamalıdır. Bilgisayar ve enformatik altyapıları, 

programın eğitim amaçlarını destekleyecek doğrultuda, öğrenci ve öğretim üyelerinin 

bilimsel ve eğitsel çalışmaları için yeterli düzeyde olmalıdır.  

YDYO Dil Laboratuvarları bilgisayar ve enformatik altyapıları programın eğitim amaçlarını 

kısmen karşılamaktadır. Dil laboratuvarındaki bilgisayarların dil öğrenimine yönelik 

yazılımlarla zenginleştirilmesi hedeflenmektedir. 

7.4. Öğrencilere sunulan kütüphane olanakları eğitim amaçlarına ve program çıktılarına 

ulaşmak için yeterli düzeyde olmalıdır. 

YDYO Binası 3. katta kütüphane bulunmaktadır. Bu kitaplıktan İngilizce Hazırlık Programı 

öğrencileri dil düzeylerine uygun okuma kitaplarını (graded readers) ve diğer İngilizce ders 

kaynaklarını ödünç alabilirler. Kütüphanemiz çalışma saatleri yüksekokul web sayfasında 

yayınlanmıştır. Görevliler yüksekokulumuzda eğitim gören yarı zamanlı çalışan öğrencilerdir.

  

EK-1: Kütüphane Çalışma Saatleri 

7.5. Öğretim ortamında ve öğrenci laboratuvarlarında gerekli güvenlik önlemleri alınmış 

olmalıdır. Engelliler için altyapı düzenlemesi yapılmış olmalıdır. 

Yüksekokulumuzda Engelli bireylerin birimlerimize (ofis ve derslikler) kesintisiz ve kolay 

ulaşımı için her noktaya kadar (bina içi-dışı) izleme yolları ve şeritleri ile konum belirleme 

tabelaları yerleştirilmiştir. Bina ana girişleri için korkuluklu geçiş yolları yeniden yapılmıştır. 

Konum belirleme tabelası binamız girişini yerleştirilmiş katlara ve derslik ile ofislere ulaşım 

için merdiven korkulukları, asansör ve ofis levhaları kabartma harflerle düzenlenmiştir. YÖK 

tarafından Yüksekokulumuza  engelliler ile İlgili "Mekânda Erişim" konusunda yapmış olduğu 

düzenlemelerden dolayı Turuncu Bayrak ödülü verilmiştir. 

EK-1: Turuncu Bayrak Takdim Töreni 

7.6. Dil Eğitim Programının misyon ve hedeflerine hizmet eden altyapı, çalışma alanı, 

kaynak, teknoloji ve donanımı bulunmalıdır. 

 

YDYO’ da derslikler binası 2. katta bulunan dil laboratuvarında 40 adet bilgisayar 

bulunmaktadır ancak 2020-2021 akademik yılı içerisinde %100 uzaktan eğitim verildiği için 

dil laboratuvarı kullanılamamaktadır. 

EK-1: 2020 Yılı Faaliyet Raporu   

  

http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/page/kutuphane/3343
http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/page/genel-bilgiler/1662
http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/page/kutuphane-calisma-saatleri/5322
https://erdogan.edu.tr/Contents.aspx?PageID=2595
http://ydyo.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/ydyo-erdogan-edu-tr/YDYO/Faaliyet%20Raporlar%C4%B1/2020%20FAAL%C4%B0YET%20RAPORU%20HAZIRLIK%2005.03.2021.pdf


 

 

8. KURUM DESTEĞİ VE PARASAL KAYNAKLAR 

  

8.1. Üniversitenin idari desteği, yapıcı liderliği, parasal kaynaklar ve dağıtımında izlenen 

strateji, programın kalitesini ve bunun sürdürülebilmesini sağlayacak düzeyde olmalıdır. 

Yabancı Diller Bütçe uygulama faaliyetleri her yıl YDYO faaliyet raporunda verilmektedir. 

EK-1: 2020 Yılı Faaliyet Raporu  

 

8.2. Kaynaklar, nitelikli bir öğretim kadrosunu çekecek, tutacak ve mesleki gelişimini 

sürdürmesini sağlayacak yeterlilikte olmalıdır. 

Yüksekokulumuzda lisansüstü ya da doktora eğitimine devam eden öğretim elemanlarına 

haftada 1 gün idari izin hakkı verilmektedir.  

RTEÜ senato kararı uyarınca öğretim elemanlarına mesleki gelişimlerinin bir parçası olan 

akademik konferanslara sözlü bildirili katılımcı olmaları şartı yurtiçi ve yurtdışında gündelikli 

ve yolluklu ödeme yapılır. Bu karar, YDYO akademik personelinin mesleki gelişimlerini 

sürdürmelerine olanak vermektedir. 

8.3. Program için gereken altyapıyı temin etmeye, bakımını yapmaya ve işletmeye yetecek 

parasal kaynak sağlanmalıdır.  

Yabancı Diller Bütçe uygulama faaliyetleri her yıl YDYO faaliyet raporunda verilmektedir. 

EK-1: 2020 Yılı Faaliyet Raporu   

8.4. Program gereksinimlerini karşılayacak destek personeli ve kurumsal hizmetler 

sağlanmalıdır. Teknik ve idari kadrolar, program çıktılarını sağlamaya destek verecek 

sayı ve nitelikte olmalıdır. 

Yabancı Diller Yüksekokulu teknik ve idari kadrosu: 1 Yüksekokul Sekreteri, 1 Şef, 2 

Bilgisayar İşletmeni, 4 temizlik görevlisi ve 5 adet güvenlik personeli olmak üzere 13 

personelden oluşmaktadır.  

EK-1: İdari Personel 

 

9. ORGANİZASYON VE KARAR ALMA SÜREÇLERİ 

9.1. Dil Eğitim Programı, belirlemiş olduğu misyonu yerine getirecek yönetimsel yapıya 

sahip olmalıdır. 

YDYO Yönetim Organizasyonu, bir Müdür, iki Müdür Yardımcısı ve bir Yüksekokul 

Sekreterinden oluşmaktadır. YDYO Müdürünün akademik uzmanlık alanı İngiliz Dili ve 

Edebiyatıdır. Aynı şekilde, Müdür Yardımcılarının da eğitim alanı İngiliz Dili Eğitimidir. 

http://ydyo.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/ydyo-erdogan-edu-tr/YDYO/Faaliyet%20Raporlar%C4%B1/2020%20FAAL%C4%B0YET%20RAPORU%20HAZIRLIK%2005.03.2021.pdf
http://ydyo.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/ydyo-erdogan-edu-tr/YDYO/Faaliyet%20Raporlar%C4%B1/2020%20FAAL%C4%B0YET%20RAPORU%20HAZIRLIK%2005.03.2021.pdf
http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/idaripersonel


 

 

Dolayısıyla, YDYO akademik yapılanmasına hakimdirler. Yüksekokul Sekreteri YDYO 

mevzuat ve yapılanmasına hakimdir.  

EK-1: Yüksekokul Yönetim 

  

9.2. Dil Eğitim Programının organizasyon şemasında belirtilen görevler için yazılı, güncel 

bir iş tanımı olmalıdır ve tüm ilgili paydaşların erişimine açık olmalıdır. 

  

YDYO organizasyon şemasında belirtilen görevler için yönetim, akademik ve idari personelin 

görev tanımları YDYO web sayfasında ilan edilmiştir. 

EK-1: YDYO Organizasyon Şeması 

EK-2: YDYO Görev Tanımları 

  

9.3. Dil Eğitim Programında, organizasyon şeması dahilinde yer alan farklı görevlerdeki 

kişiler için performans değerlendirme süreçleri sistematik, tanımlı ve bu süreçten geçecek 

kişiler tarafından ulaşılabilir nitelikte olmalıdır. 

YDYO organizasyon şeması dahilinde yer alan farklı görev tanımları ve iş süreçleri YDYO 

web sayfasında yayınlanmıştır.  

EK-1: YDYO Organizasyon Şeması 

9.4. Dil Eğitim Programı, işleyişini düzenleyen idari ve yönetimsel süreçlere sahip 

olmalıdır. 

YDYO İç Kontrol tüm çalışmaları şu alt başlıklar halinde toplanmıştır ve YDYO ana sayfada 

ilgili idari ve yönetimsel süreçler ilan edilmiştir: 

• Yüksekokul Sekreterliği 

• Özel Kalem 

• Öğrenci İşleri 

• Tahakkuk 

• Satın alma-Taşınır 

EK-1: YDYO Organizasyon Şeması 

   

  

http://ydyo.mu.edu.tr/tr/yonetim-90
http://ydyo.mu.edu.tr/tr/yonetim-90
http://form.erdogan.edu.tr/Home/Index/37/?tipID=23&formlarId=365
http://form.erdogan.edu.tr/Home/Index/37/?tipID=3&formlarId=57
http://form.erdogan.edu.tr/Home/Index/37/?tipID=23&formlarId=365
http://form.erdogan.edu.tr/Home/Index/37/?tipID=23&formlarId=365


 

 

9.5. Dil Eğitim Programı, öğrenci, personel, finans, program ve sözleşmelerle ilgili 

bilgileri düzenlemeli, arşivlemeli ve güvenliğini sağlamalıdır. Bu bilgiler, ilgili kanun 

maddeleri ve yönetmeliklerin belirttiği usul ve esaslar çerçevesinde paylaşılmalıdır. 

Yukarıda bahsedilen ilgili başlıklar üç şekilde arşivlenmektedir; 

1- EBYS - Dijital Arşiv 

2- Fiziksel Arşiv (YDYO Binası 2. Kat) 

3- YDYO Resmi WhatsApp Grubu  

 

9.6. Dil Eğitim Programının çalışan şikayetleri ile ilgili açık, şeffaf, adil, ulaşılabilir ve 

etik değerlere dayalı süreçleri olmalıdır. Çalışanlar, bu süreçler konusunda 

bilgilendirilmelidir. Dil Eğitim Programı ile ilgili şikayetler ve çözümlerinin kayıtları 

gizlilik esasları gözetilerek saklanmalıdır. 

YDYO da çalışan şikayetleri, memnuniyet anketleri ve birebir görüşmeler ile belirlenip 

akademik/idari toplantılar ile değerlendirilmektedir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde 

çözüm odaklı kararlar alınmaktadır. 

Ayrıca çalışanlar şikayet, dilek ve önerilerini http://eimer.erdogan.edu.tr/ adresindeki 

üniversitemiz Paydaş Geri Bildirim Sistemi üzerinden paylaşabilirler. 

  

SONUÇ 

YDYO İngilizce Zorunlu Hazırlık programının DEDAK tarafından akredite edilmesi 

hedeflenmektedir. 

  

Ek 1: DEDAK Değerlendirme Ölçütleri 

Ek 2: DEDAK Accreditation Standards 

Kaynak: www.dedak.org 

Ek 3: Ekler Listesi                                 

Ek 4: YDYO İngilizce Zorunlu Hazırlık Programı Öz değerlendirme Raporu 

 

RTEÜ-YDYO 

  

http://eimer.erdogan.edu.tr/

