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1. MİSYON, VİZYON ve DEĞERLER 

 

Misyonumuz 

İnsan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini özümsemiş nitelikli 

bireyler yetiştirmek, kaliteli sağlık hizmeti sunmak, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel 

standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik 

kalkınmasına katkı sağlamak. 

 

Vizyonumuz 

Bilim ve teknoloji alanında rekabet gücüne sahip, evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, 

ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilen, özgün araştırmalarıyla 

tanınan, saygın bir üniversite olmak. 

 

Değerlerimiz 

. Benzer eğitim kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma yükselebilmek 

• Farklı fikirlere saygılı olmak 

• Huzurlu eğitim-öğretim ortamı sunabilmek 

• İnsani değerler ışığında topluma hizmet vermek 

• Kaliteli eğitim anlayışından ödün vermemek 

• Kurumsal kimliği güçlendirmek 

• Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin itibarını yükseltmek 

• Paydaşlarımızla işbirliğini artırmak 

• Sorunlara akılcı ve profesyonel çözümler sunabilmek 

• Tarafsızlık ve şeffaflık 

• Yeni ufuklara bakıp yarını oluşturmak 
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Organizasyon Şeması 

 

 

 

2. RTEÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ORGANİZASYON YAPISI 

 

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Mevzuatının 20. maddesine göre yüksekokulların 

organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. 

• Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör 

tarafından atanır. 

Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi 

biten müdür tekrar atanabilir. 

• Müdürün, okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en 

çok iki yardımcısı bulunur. 

• Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, 

dekanlarda olduğu gibidir. 

• Yüksekokul müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul 

bakımından yerine getirir. 

• Yüksekokul Kurulu, müdür ve müdür yardımcılarından oluşur. 

• Yüksekokul Yönetim Kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve birim 

koordinatörleri de dahil olmak üzere beş üye bulunmaktadır. 
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• Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu, aşağıda bağlantı adresi (link) 

verilmiş 2547 sayılı kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş 

görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler. İlgili bağlantı adresi aşağıdadır. 

https://goo.gl/rAVRzh 

 

Müdür 

 

Yüksekokul Müdürü 3 yıl için ilgili Rektör tarafından atanır. Süresi biten Müdür tekrar 

atanabilir. 

Yüksekokul Müdürü’nün görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

• Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu’na başkanlık etmek; bahsi geçen 

kurulların kararlarını uygulamak ve yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı 

sağlamak 

• Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde yüksekokulun genel durumu ve işleyişi 

hakkında rektöre rapor vermek 

• Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe 

bildirmek, yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun da 

görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak 

• Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim 

görevini yapmak 

• Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek 

• Yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde 

kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin 

alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, 

bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün 

faaliyetlerin gözetim ve denetimin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve 

sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 

 

Müdür Yardımcıları 

 

Yüksekokul müdür yardımcıları yüksekokul müdürünün teklifi ve rektörün onayı ile 

atanır. Yüksekokul’un işleyişi ile ilgili her tür uygulamada müdüre yardımcı olurlar. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda müdür 

yardımcıları 

a. YDYO hazırlık sınıfları koordinatörü 

b. Lisans/Önlisans Ortak Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) dersleri Koordinatörü 

 

Müdür Yardımcısı (YDYO hazırlık sınıfları koordinatörlüğü) 

● Eğitim-öğretim ve akademik hizmetlerin aksamadan yapılması ve yürütülmesi 

konusunda Yüksekokul Müdürüne yardımcı olmak, 

● Hazırlık sınıfları ders adlarının oluşturulması, 

● Hazırlık sınıfları öğrenci devam ve sınav takibinin yapılması, 

● Hazırlık sınıfları kitap seçim komisyon başkanlığı yapmak, 

● Hazırlık sınıfları derslerini ve dersler için okutulacak kitap seçimleri için 

komisyonlar kurmak, üye seçimi yapmak ve gelecek yılın kitap seçimini Haziran 

ayı için belirlemek, 

https://goo.gl/rAVRzh
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● Hazırlık sınıfları sınav komisyonuna başkanlık etmek, yeterlilik sınavları için 

hazırlık komisyonu kurmak, soru hazırlatmak, soru kontrollerini yapmak, 

hazırlık sınav koordinasyonunu yapmak, 

● Müdürlüğe, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek. 

 

Müdür Yardımcısı (Lisans/Önlisans Ortak Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) 

dersleri Koordinatörlüğü) 

 

• Eğitim-öğretim ve akademik hizmetlerin aksamadan yapılması ve yürütülmesi 

konusunda Yüksekokul Müdürüne yardımcı olmak, 

• Lisans Önlisans Ortak Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) derslerine girilen yerlerdeki 

sorunların çözümüyle ilgilenmek, 

• Lisans Önlisans Ortak Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) ders görevlendirmelerini 

yapmak, 

• Lisans Önlisans Ortak Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) dersi için okutulacak kitap 

seçimleri için komisyonlar kurmak, üye seçimi yapmak ve gelecek yılın kitap 

seçimini Haziran ayı için belirlemek, 

• Lisans Önlisans Ortak Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) muafiyet sınav komisyonu 

kurmak, soru hazırlatmak, sınav görevlendirmelerini yapmak, soru kontrollerini 

yapmak ve sınav koordinasyonunu sağlamak, 

• Yabancı Diller Yüksekokulu Kalite çalışmaları ve akreditasyon çalışmalarını 

yürütmek, gerektiğinde yüksekokul müdürüne yapılan çalışmalar hakkında bilgi 

vermek,  

• Üniversite seçmeli derslerinden “Pratik İngilizce” dersi ile ilgili koordinasyonu 

sağlamak, 

• Müdürlüğe, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek. 

 

Yüksekokul Sekreteri 

• Akademik Kurul ile İlgili İşlemlerin Yapılmasının Sağlanması 
• Bina Bakım ve Onarım ile İlgili Çalışmaları Planlamak ve Sonuçlandırmak 
• Birim Faaliyet Raporunun Düzenlenmesi ve Kontrolünün Sağlanması 
• İdari Personelin Disiplin Ceza İşlemlerinin Yürütülmesinin ve Takibinin 

Yapılmasının Sağlanması 

• Kurum İçi ve Dışı Yazışmaların Yürütülmesinin Sağlanması 
• Ödül, Takdirname, Yer Değiştirme Gibi Personel İşlemleri İçin Müdürlük 

Makamına Öneride Bulunulması. 

• Öğretim Görevlisi Görev Süre Uzatımı İşlemlerinin Yapılmasının Sağlanması 
• Tahakkuk İşlemlerinin Kontrollü Bir Şekilde Yapılmasının Sağlanması 
• Taşınır İşlemlerinin Kontrollü Bir Şekilde Yapılmasının Sağlanması 
• Tüm Personelin Özlük İşlemlerinin Yürütülmesinin Sağlanması 

• Yüksekokul Bütçesinin Hazırlatılması ve Kontrolünün Yapılması 
• Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurullarının Gündemlerinin 

Hazırlatılıp, Alınan Kararların İlgililere Dağıtılarak Arşivlenmesinin Sağlanması 
• Yüksekokul Makine ve Teçhizatlarının Bakım Onarımı İçin Gerekli Çalışmalarda 

Bulunmak 
• Yüksekokul Öğrenci İşlerinin Düzenli Bir Biçimde Yürütülmesinin Sağlanması 
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• Yüksekokul Personeli Arasında İş bölümünün Sağlanması, Gerekli Denetim-

Gözetimin Yapılması. 
• Yüksekokul Personelinin İzinlerinin, İşleyişi Aksatmayacak Şekilde 

Kullandırılmasının Sağlanması 

• Yüksekokul Sekreterliğinin Faaliyetlerini İlgilendiren Güncel Mevzuatın Takip 

Edilmesi 
• Yüksekokul Web Sayfasının Güncellenmesinin Sağlanması 
• Yüksekokul Yerleşkesinde Gerekli Güvenlik Tedbirlerinin Alınmasının Sağlanması 
• Yüksekokulda Gerçekleştirilen Satın Alma İşlemlerinin Takibi ve Kontrolünün 

Sağlanması 

 

Yüksekokul Sekreterine Bağlı İdari Personel 

 

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Görevleri (Şef) 

• Amirlerin Vereceği Diğer Görevleri Yerine Getirmek 

• Doğrudan Temin Mal/Hizmet Alımı 
• Giden Evrak 
• Görev Belgesi Düzenleme İşlemleri 
• İç Kontrol Sistemi İle İlgili Çalışmaları Yapmak 

• İdarece, Pazarlık ve Doğrudan Teminle yapılan satın almaları EKAP sistemine 

girmek 

• Mekan Yönetim Sistemine Veri Girmek 
• Öğretim Elemanı Süre Uzatımı 
• Resmi yazıların zimmetle teslimi ve postalama işlemlerini yapmak 

• Taşınır Çıkış (Devretme)İşlemleri 
• Taşınır Çıkış (Hurdaya Ayırma) İşlemleri 

• Taşınır Giriş (Devir Alma) İşlemleri 
• Taşınır Giriş (Bağış-Yardım Alma)İşlemleri 

• Taşınır Giriş (Satın Alma) İşlemleri 
• Taşınır Sayım Yıl Sonu İşlemleri 
• Taşınır Zimmet İşlemleri 
• Tüketim Malzemesi 3 Aylık Dönem Çıkış İşlemleri 

• Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri 
• Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı Hazırlama 
• Yüksekokul Kurulu Toplantı Tutanağı Hazırlama 
• Yüksekokul Kurulu Üye Seçim İşlemleri 
• Yüksekokul Kuruluna Üye Seçim İşlemleri 

• Yüksekokul Web Sayfasındaki Telefon Rehberini Düzenlemek ve Güncellemek 

• Yüksekokul Yönetim Kuruluna Üye Seçimi 

• Zimmet Verme 
• Sürekli İşçilerin İzin- Puantaj İşlemleri 
• Akademik Kurul İşlemlerini Yapmak 
• Bölüm Kurulu Karar İşlemlerini Yapmak, 
• Kütüphaneyle İlgili İşlemleri Yapmak (Kitap Kaydı- İade- Ödünç) 

• Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İşlemlerini Yapmak 
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Özel Kalem  

• Müdürlük makamına imza dosyalarını iletmek ve imzadan sonra gerekli yerlere 

iletilmesini sağlamak 

• Müdür ve yardımcılarının organize ettiği ve/veya katılacağı toplantılara ilişkin 

hazırlık yapmak, ilgili kişilere duyuru yapmak ve toplantı odasını düzenlemek 

• Makamın günlük, aylık ve haftalık programının yapılmasını sağlamak ve takip 

etmek 

• Kurum içi ve kurum dışından gelen konukları karşılamak ağırlamak ve uğurlamak 

• Günlük ziyaretçi akışını düzenlemek  

• Gelen kişilerin görüşeceği konuları önceden bilip randevunun oluşmasını 

sağlamak; Müdürlük makamına aktararak randevunun oluşmasını sağlamak 

• Makamla görüşmek isteyen kişilerin görüştüğü konuların gizliliğini sağlamak 

• Makamın her türlü protokol ve törenle ilgili bilgilenmesini sağlamak 

•  Kurum içinde görev yapan kişilerin makama bildirmek istedikleri konuları 

makama iletmek 

 

Bilgisayar İşletmeni (Bütçe ile İlgili Görevler) 

• 5434 Sayılı Kanuna Tabi Personellerin Emekli Aylık Prim Kesenekleri 
• 5510 Sayılı Kanuna Tabi Personellerin Emekli Aylık Prim Kesenekleri 
• Atama Sonrası Göreve Başlama İşlemleri 

• Birim Faaliyet Raporunu Hazırlamak 
• Doğum Yardımı İşlemleri 

• Ek Ders İşlemleri 
• Elektrik Faturası Ödemesi 

• Görevden ayrılma/İstifa 
• Maaş İşlemleri 
• Nakil İşlemleri 

• Ölüm Yardımı 
• Personel İlişik Kesme 

• SGK (Personel Tescil) 
• SGK Göreve Başlama (Tekrar Tescil) 
• Su Faturası Ödemesi 
• Telefon Faturası Ödemesi 

• Yabancı Dil Tazminat İşlemleri 
• Yurtdışı Geçici Görev Yolluk İşlemleri 
• Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu 
• Yüksekokul Bütçesi Hazırlıklarını Yapmak 

• Yüksekokul Web Sayfasının Güncellenmesinin Sağlanması 
• Muhasebe Yetkilisi İşlemleri 
• Ödenek Talep İşlemleri 

• Amirlerin Vereceği Diğer Görevleri Yerine Getirmek 

 

Bilgisayar İşletmeni (Öğrenci/ Personel İşleri) 

 

• 39. Madde Kapsamında Görevlendirmeler (3 Aya Kadar) 
• 39. Madde Kapsamında Görevlendirmeler (1aya Kadar) 
• Akademik Personel İzin İşlemleri 
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• Ders Muafiyet Talebi İşlemlerini Yapmak 

• İdari Personel İzin İşlemleri 
• Sağlık Raporu ile İlgili İşlemleri Yaparak Raporlu, İzinli ve Görevli Personel 

Formunu İlgili Birimlere Göndermek 

• Yeterlilik ve Muafiyet Sınav İşlemleri 
• Sınav Arşiv İşlemleri 
• Akademik Kurul 
• Atama Sonrası Göreve Başlama İşlemleri 
• Ders Görevlendirme İşlemleri 

• Gelen Evrak 
• Giden Evrak 
• Görevden Ayrılma/İstifa 
• Mal Bildirim İşlemleri 
• Nakil İşlemleri 

• Öğretim Görevlisi Görev Süre Uzatımı İşlemlerinin Yapılmasının Sağlanması 
• Öğrenci Belgesi İşlemleri 

• Personel İlişik Kesme 
• Sendikaya Giriş ve Sendikadan İstifa İşlemlerini Yapmak 
• Sınav Programlarının Belirlenmesi 
• Yüksekokul Öğrenci İşlerinin Düzenli Bir Biçimde Yürütülmesinin Sağlanması 

 

 

Yardımcı Hizmetleri 

 

a- Temizlik 

• Yüksekokul temizlik hizmetlerinin yürütülmesi 

b- Güvenlik 

•  Yüksekokul güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi 

 

3. EĞİTİM- ÖĞRETİM SÜRECİ 

 

Yabancı dil hazırlık sınıfının amacı; öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını 

öğretmeyi, yabancı dil kelime hazinelerini geliştirmeyi, yabancı dilde okuduğunu ve 

duyduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmeyi 

sağlamaktır. Yüksekokulumuzda zorunlu hazırlık sınıfları ( %100 ve %30 İngilizce), 

isteğe bağlı hazırlık sınıfları ve Zorunlu yabancı dil dersleri yürütülen dersler 

arasındadır. 

 

 

Zorunlu hazırlık sınıfı  

 

Eğitim-öğretimin kısmen ya da tamamen yabancı dilde olduğu programlara kayıt 

yaptıran öğrenciler; öğretim yılı başında yapılan yeterlilik sınavında başarılı 

olamayanlar ile ilgili dilde bu yönergenin 6’ncı maddesinde belirtilen muafiyet 

koşullarını sağlayamayanlar, hazırlık eğitim-öğretimine tabi olurlar. Bu öğrencilerin 

kayıt yaptırdıkları programda eğitime başlayabilmeleri için hazırlık eğitimini başarı ile 

tamamlamaları zorunludur. 
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Zorunlu hazırlık sınıfı süresi bir yıl, azami süresi iki yıldır. Bu süre öğrencilerin kayıtlı 

oldukları programın öğrenim süresinden sayılmaz. 

Zorunlu hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda başarılı olamayan öğrenci bir yıl daha 

hazırlık sınıfına devam edebilir. Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile 

tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. 

 

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı 

 

Programlarında isteğe bağlı hazırlık seçeneği bulunan öğrenciler istekleri doğrultusunda 

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen kontenjana göre hazırlık sınıfı 

okuyabilirler. İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfının süresi bir yıldır. Bu süre öğrencilerin 

kayıtlı oldukları programın öğrenim süresinden sayılmaz. Bahar dönemi başındaki 

yeterlilik sınavından başarılı olanlar ile hazırlık eğitimlerinden vazgeçtiklerine dair ilgili 

birime yazılı olarak başvuranlar bahar döneminde programlarındaki öğrenimlerine 

başlayabilirler. 

 İsteğe bağlı hazırlık sınıfı kontenjanları, başvuru tarihleri ve koşulları her eğitim-

öğretim yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilan edilir. İsteğe Bağlı 

Hazırlık Sınıfı okumak isteyen öğrenciler akademik takvimde belirlenen tarihler 

içerisinde kayıtlı oldukları birime başvuru yaparlar. 

 İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfını 

tekrarlayamaz ve kayıt yaptırdığı programa devam ederler. Bu öğrenciler 

mezuniyetlerine kadar yapılan tüm yeterlilik sınavlarına girebilirler veya isteğe bağlı 

hazırlık sınıfından vazgeçebilirler. 

 

 

Zorunlu yabancı dil dersleri 

 

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olan öğrenciler ile zorunlu veya isteğe bağlı 

hazırlık sınıfında okuyarak başarılı olan öğrenciler, 2547 sayılı kanunun 5 nci 

maddesinin (ı) bendi gereğince zorunlu olan Yabancı Dil derslerinden muaf olurlar. 

Ön lisans/lisans öğrencilerinin hazırlık başarı notları/yeterlilik sınavından aldıkları 

puanlar/muafiyet notları bu dersler için başarı notu yerine geçer ve akademik not 

ortalamasına katılır. Notunu yükseltmek isteyen öğrenciler başvurmaları halinde bu 

derslere kayıt olabilirler. 

 

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI 

 

Öğretim Elemanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

● Yükseköğretim Kanunu’nun 4 ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun 

hareket etmek, 

● Bilimsel araştırma, yayım ve seminer faaliyetleri yapmak, 

● Çalıştığı birim ve ilgili bölüm başkanlığının öngördüğü toplantılara katılmak, 

faaliyetlere destek vermek, 

● Bologna, Erasmus, Farabi ve Mevlana programları ile ilgili çalışmalara katılmak, 
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● İlgili bölüm başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri 

kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, yol göstermek ve danışmanlık 

yapmak, 

● Faaliyet raporlarını istenilen zamanlarda bölüm başkanlığına sunmak ve dönemlik 

akademik faaliyetlerini liste halinde bölüm başkanına sunmak, 

● Devlet memurları için kabul edilmiş olan haftalık çalışma süresi kadar bir süre 

eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uygulama ve yönetim görevleriyle üniversite 

organlarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek, 

● Teknik gezi, sosyal etkinlikler ve öğrenci kulüplerine danışmanlık yapmak, 

● 2547 sayılı yükseköğretim kanunu ile verilen diğer görevleri yapmak, 

● Lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak 

ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek, 

● Sorumlusu olduğu ders ve laboratuvarda yapılacak değişiklikler ve onay için bölüm 

başkanlığından gerekli izinleri zamanında almak, 

● Ek ders ödemelerine esas teşkil eden formları zamanında ve eksiksiz olarak bölüm 

başkanlığına ulaştırmak, 

● Sorumlusu olduğu dersler için iyileştirme çalışmaları yapmak 

● Bölümün eğitim-öğretim faaliyetleri, ders içeriklerinin hazırlanması ve stratejik 

plan çalışmalarına katılmak, 

● Ödev, proje vb. değerlendirmelerde, uygulama, laboratuvar vb. çalışmalarda 

öğretim elemanlarına yardımcı olmak, 

● Araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olmak, 

● Yüksek lisans ve doktora programlarına katılarak akademik kariyer yapmak, 

● Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistem politika hedefleri ve prosedürlerine 

ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütür. Kalite ve iç 

kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları 

yerine getirmek ve İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak. 

● Dekan / Dekan Yardımcısı / Müdür / Müdür Yardımcısının vereceği diğer görevleri 

yerine getirmek. 

● YDYO müfredatına bağlı kalarak dersini planlamak ve etkin bir şekilde uygulamak 

● Sınav kâğıtlarını belirtilen zamanda ve esaslara uygun olarak değerlendirmek 

● Bireysel akademik gelişimine önem vermek ve alanındaki uygulamaları takip etmek 

● Öğrencilere, hem ders saatleri içinde ve dışında hem de önceden belirlenmiş olan 

haftada iki ofis saatinde yardımcı olmak; 

● Ders Saatlerine uymak; 

● YDYO ya da sınav koordinasyon merkezi tarafından verilen sınav gözetmenlik 

görevlerini kurallara uygun şekilde yerine getirmek; 

● YDYO’ nun misyonunu destekleyen mesleki gelişim faaliyetlerini aktif bir şekilde 

takip etmek; 

● Gerektiğinde sınav ve materyalleri kontrol ederek düzeltmeleri yapmak; 

●  Eğitimi ya da işle ilgili faaliyetleri etkileyecek acil durumlarda ilgili idareyi 

zamanında bilgi vermek; 

● Üniversitenin genel eğitim politikasına uygun bir eğitim yöntemi benimsemek ve 

öngörülen eğitim teknolojilerini yerinde kullanmak.  

● İşle ilgili tüm faaliyetlere ilişkin olarak sürekli iletişimde olmak ve kurum içi bilgi 

ağının bir parçası olmak; 

● Sağlık raporu olmaması durumunda gelmediği gün için dersini telafi etmek 
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4. İLKELERİMİZ 

 

Program Geliştirme İlkesi 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programının 

temel amacı İngilizce’de Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Avrupa 

Dilleri Ortak Çerçeve (CEFR) Programı’nda belirtilen B1 + dil seviyesinde olmayan 

öğrenciler için etkili bir dil öğrenim süreci yaratarak üniversitemizdeki lisans 

eğitimlerini daha kolay sürdürebilmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda, YDYO yabancı 

dil hazırlık programını sürekli geliştirmeyi, öğrenme sürecinde öğrencilerin sorumluluk 

alacakları bir ders ortamı yaratmayı ve bu hedeflerine ulaşmaları için de onlara en iyi 

biçimde kılavuzluk etmeyi amaçlamıştır. Programı oluşturan öğeler haftalık, dönemlik 

ve yıllık müfredat programları, ders kitapları, materyaller, bilgisayar donanımı ve 

değerlendirme süreç ve kriterleri birbiriyle uyumludur ve düzenli olarak değerlendirilip 

gözden geçirilmektedir. 

Dersin öğretim elemanı, ders müfredatlarının içeriğini hem öğrenci hem de diğer 

öğretim elemanlarıyla paylaşır. 

 

Öğrenme Çıktıları 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu,  İngilizce Hazırlık 

Programı Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve (CEFR) Programı temel alınarak 

oluşturulmuştur. 

Program farklı dil seviyelerinde (A1-Başlangıç seviye, A2-Temel Dil Kullanım Düzeyi, 

B1 – Bağımsız Dil Kullanım Düzeyi, B2-Bağımsız Dil Kullanım Düzeyi) öğrenme 

çıktılarını kazanmak için ayrılması gereken tahmini zaman ve kullanılacak öğrenme/ 

öğretme etkinliklerini gösterir. Program sonunda öğrenciler Hazırlık programında B1+, 

Lisans ve Ön lisans programlarında yürütülen zorunlu yabancı dil (İngilizce) derslerinde 

A1-A2 seviyesini tamamlamış olurlar.  

 

 

 

Ders Materyalleri 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık biriminde 

kullanılan ve yayınevleri aracılığı ile temin edilen ders kitapları, öğretim elemanları 

tarafından belirlenir. Ana ders kitabı ve ilerleyen kurlarda ek kitaplar seçilirken en temel 

müfredat yaklaşımımız (CEFR) Avrupa Ortak Dil Çerçevesine uygunluk, kitaptaki 

aktivitelerin kurumsal hedeflerimize uygunluğu, kitabın çevrim-içi desteği oluşu (dijital 

paketli), akademik içerikli oluşu, anlaşılabilir, güncel ve kolay kullanılabilir oluşu gibi 

kriterlerden yararlanılır. Seçilen kitaplar öğretim elemanları tarafından geliştirilen ek 

materyallerle desteklenir. Ayrıca ihtiyaca göre öğretim elemanları kendi orijinal çalışma 

materyallerini hazırlar. Yüksekokulda ders saatleri dışında öğrencilerin kullanımı için 

kitaplar, alıştırma kâğıtları ve laboratuvarlarda bilgisayarlar mevcuttur.  

Lisans ve Ön Lisans programlarında yürütülen zorun yabancı dil dersleri 2020-2021 

akademik takvim yılı itibariyle uzaktan eğitim sürecine dâhil edilmiştir. Bu dersler 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(UZEM) tarafından yürütülmektedir. Öğretim elemanı dersin içeriğini ve konusunu 

videoya çekip kaydeder. Konuyla ilgili ek materyal ve sınav sorusu hazırlar ve bunları 

YDYO ilgili müdür yardımcısına teslim eder. YDYO, ders videoları, ek materyalleri ve 
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sınav sorularını UZEM birimiyle paylaşır. UZEM bu derslerin öğrenciye ulaşmasıyla 

ve sınavların yürütülmesiyle yükümlüdür. UZEM gerekli gördüğü noktada YDYO’dan 

destek ve görüş talep eder.  

http://uzem.erdogan.edu.tr/ 

 

Değerlendirme Süreci 
 

Her bir değerlendirme unsuru, öğrenme çıktıları doğrultusunda belirlenir ve müfredata 

dâhil edilir. Dönem boyunca verilecek kısa sınavlara ek olarak, ara sınav ve yeterlilik 

sınavları, öğrencilerin hazırlaması gereken ödevler programa dâhil edilmiştir. 

Öğrenciler, değerlendirme süreci ve unsurlarıyla ilgili olarak detaylı olarak 

bilgilendirilir (örnek soru, değerlendirme kriterleri vb.). Seçilen ders kitaplarının içinde 

öğrencinin kendini test edebileceği çalışmalar da bulunmaktadır ve bu materyaller 

öğrencinin kendini de değerlendirmesi açısından önemli bir kılavuzdur. 

Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencilere yüksek kalitede dil eğitimi sunar. YDYO, 

öğrencilerin hedef dilde okuma-yazma, dinleme-konuşma becerilerini geliştirmek için 

dört dil becerisini eşit seviyede tutmaktadır. YDYO, bu becerilerin gelişmesi için 

bilgisayarlı laboratuvar ve kütüphane gibi teknik destek de sağlamaktadır. Bununla 

birlikte öğrencilerin gelişimini takip etmek için her sınıfa akademik danışmanlık desteği 

sunar. Akademik danışman öğrencilerin hem eğitimine hem de üniversite ve şehir 

hayatına uyum sağlaması noktasında öğrencilere danışmanlık hizmeti sunar. YDYO 

uyguladığı yabancı dil eğitimi sürecinde öğrencilerin akademik ve sosyal yaşantılarını 

geliştirmeye katkı sağlar. Örneğin sınıf içi aktivitelerin yanı sıra sınıf dışı aktiviteler 

(konuşma kulübü, okuma kulübü, yarışmalar, video projeleri gibi etkinlikler) 

öğrencilerin hedef dili öğrenmenin yanı sıra sosyal hayatta kullanmalarına teşvik eder. 

 

Ölçme ve Değerlendirme 

YDYO tarafından yapılan sınavlar tarafsız, güncel ve kültürel farklılıklar göz önünde 

bulundurularak hazırlanır. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin hedef dilde dört temel 

becerisi ölçülmektedir. Değerlendirme yapılırken sınav komisyonu tarafından önceden 

oluşturulan cevap anahtarları ve değerlendirme çizelgeleri göz önünde bulundurulur.  

YDYO hazırlık programında öğrencilere belli sayıda kısa sınav, dört ara sınav ve bir 

yılsonu sınavı uygulanır. Bunun öğrencilerin dışında sınıf içi performansları, yıl içinde 

yaptıkları projeler ve ödevler de değerlendirmeye tabi tutulur ve yılsonu notuna 

doğrudan etki eder. 

Sınavların yürütülmesine yönelik bilgi akışı doğrudan öğrencilerle yüz yüze ve 

elektronik posta yönetimiyle sağlanır.  Sınav sonuçları hem ilgili öğretim elemanı 

tarafından doğrudan hem de Öğrenci Bilgi Sistemi aracılığıyla öğrenciyle paylaşılır. 

 

Gözetmenlik 

 

Gözetmenler sınav evraklarını ilgili dersin sorumlusundan teslim alır ve önceden 

YDYO web sayfasında ilan edilen yerde ve saatte sınav başlamadan yerini alır. 

Öğrenciler, sınav yerine girişte kimlik kontrolüne tabi tutulur. Sınav başlamadan önce 

öğrencilerden kalem haricinde hiçbir eşya bulundurmamaları istenir, cep telefonları 

gözetmen tarafından kapalı bir şekilde toplanır ve sınav bitiminde öğrencilere geri 

verilir. Gözetmenler, öğrencilere dağıtılan imza listesine imza atmalarını sağlar. 

Öğrencilere sınavla ilgili duyuruları ve uyarıları yaptıktan sonra sınav evraklarını dağıtır 

ve sınavı başlatır. Sınav başladıktan sonra 15 dakikaya kadar geç gelen öğrenciyi kabul 

http://uzem.erdogan.edu.tr/
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eder ve sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika öğrencilerin sınav salonundan 

çıkmamasını sağlar. 

Gözetmenler sınav güvenliğin sağlanması, sınavların adil ve uygun bir halde 

gerçekleştirilmesi ve tüm öğrencilerin uygun bir ortamda sınava girebilmesini 

sağlamakla yükümlüdürler. Gözetmenler, kendilerini görevlerini yapmaktan 

alıkoyabilecek ve öğrencileri rahatsız edebilecek olan aktivitelerle meşgul olmamalı, 

örneğin okuma yapmamalı (sınavla ilgili okuma yapma durumu hariç) ya da sınav 

esnasında gürültüye ve rahatsızlığa sebep verecek durumlara engel olmalıdır. Benzer 

şekilde öğrencilerin de sınav esnasında sınav kurallarına uymaları beklenir. Sınav 

esnasında kopya çeken veya çekmeye teşebbüs eden öğrenci öncelikle gözetmen 

tarafından uyarılır. Kopya çektiği bariz bir şekilde belirlenen öğrenci için gereğinin 

yapılması üzere tutanak tutar. Gözetmen sınav bittiğinde, sınav evraklarının eksik 

olmadığını kontrol ettikten sonra ilgili dersin öğretim elemanına sınav evraklarını teslim 

eder. 

 

Öğretim Elemanı İstihdamı 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda istihdam edilecek 

öğretim elemanlarının işe alım süreçleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili 

maddelerine göre yürütülür. 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547-20150404.pdf 

İstihdam edilen öğretim elemanı kendisinden talep edilen evrakları ilgili birime teslim 

eder. Göreve başladıktan sonra YDYO yönetimi tarafından atanan bir öğretim 

elemanının gözetiminde oryantasyon programına katılır ve görevlerine başlar. 

 

Akademik Teşvik 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim 

Personel Kanununun ek-4. Maddesi uyarınca geçmiş akademik yılda yapılan çalışmalar 

karşılığı ilave ücret verilmektedir. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Geliştirme Vakfı tarafından sağlanan akademik Teşvik ve Burs Yönergesi kapsamında 

öğretim elemanlarına ek ödemeler yapılmaktadır. YDYO bünyesinde kurulan 

Akademik Teşvik Komisyonu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü ile iş 

birliği içinde çalışmaktadır. Akademik Teşvik Komisyonu Ön İnceleme Heyeti, 

yüksekokul bünyesindeki tüm öğretim elemanlarına akademik çalışmalarını kapsayan 

dosyalarını hazırlamaları için duyuru yapar. İlan edilen tarihte Ön İnceleme Heyeti 

dosyaları inceler ve YÖK tarafından belirlenen ölçütlere göre uygun bulunan dosyalar 

YDYO Müdürlüğü’ne iletilir. YDYO Müdürlüğü dosyaları Rektörlüğe bağlı Akademik 

Teşvik Komisyonu’na iletir. Kabul edilen dosya sahibi öğretim elemanı aldığı puana 

göre teşvik ödeneği alır. 

https://erdogan.edu.tr/Images/Uploads/Yonetmelik_2020.pdf 

http://rteuvakfi.org.tr/akademik-tesvik-ve-burs-yonergesi/ 

 

Lisansüstü Eğitim 

 

Yabancı diller Yüksekokulu bünyesinde görev yapan öğretim elemanlarının alanlarında 

lisansüstü eğitim almaları teşvik edilir. Yüksek Lisans veya Doktora programına kayıtlı 

öğretim elemanlarına eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmamak şartıyla haftada 1 gün 

izin verilir. 

 

 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547-20150404.pdf
https://erdogan.edu.tr/Images/Uploads/Yonetmelik_2020.pdf
http://rteuvakfi.org.tr/akademik-tesvik-ve-burs-yonergesi/
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Kalite 

Mesleki gelişimin hem öğrenmeye hem de öğretmeye doğrudan katkısı olacağı 

düşüncesiyle YDYO tarafından kurulmuş Mesleki Gelişim Komisyonu, ihtiyaç 

analizleri vasıtası ile öğretim elemanlarının ihtiyaç duydukları konuları belirler. Güncel 

yaklaşımlar esas alınarak, dil eğitimi ve öğretimi konusunda uzman kişilerden gerekli 

alır. Gerek görürse uzman kişiler öncülüğünde öğretim elemanlarına seminer, hizmet-

içi eğitim gibi etkinlikler düzenler. Bunun yanında, YDYO eğitim-öğretim 

faaliyetlerinde kalitenin arttırılması için bazı hedefler ve ilkeler benimsemiştir. YDYO; 

• Öğrencilerin dört dil becerisini esas alan, iletişime dayalı, öğrenme ve öğrenci odaklı 

entegre bir yaklaşımı ön planda tutar. 

• Öğrencilerin çağın gereklerine uygun olarak öğrenme becerilerini geliştiren (çevrim-

içi çalışmalar, projeler, öğrenme platformu vb.) aktivite ve etkinlik uygular. 

• Konferans, çalıştay ve seminer çalışmaları düzenleyerek mesleki gelişim olanaklarını 

arttırmaya çalışır. 

• Kalite güvencesini sağlamak amacıyla sözlü ve yazılı geribildirimler alır ve anket 

uygular. 

 

Şikâyet ve Talep Süreci 

 

YDYO, Yüksekokul bünyesindeki tüm personelin ve öğrencilerin arasında 

gelişebilecek her türlü anlaşmazlığı engellemek üzere her türlü şikâyeti dikkate alır. 

Tüm şikâyetler gereken hassasiyet gösterilerek çözüme kavuşturulur. Resmi olmayan 

şikâyetler konusu ve şikayet edilen husus dikkate alınarak taraflar arasında konuşma 

yoluyla çözülebileceği gibi, şikayetin özü bakımından yapılması gereken işlem 

bulunması halinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde işlem yapılır. İlgililer tarafından 

birimce yapılan bir işlem hakkında mail üzerinden gönderdikleri talepleri bakımından 

da; talebin içeriğine göre işlem yapılmakta olup gerekli görülmesi halinde ilgili yasal 

mevzuatlar çerçevesinde işlem yapılabilmektedir. Dilekçe ile yapılan şikâyetler ilgili 

birime teslim edilir ve yürürlükte bulunan mevzuatlarda belirtilen yasal prosedürler 

takip edilir. Ayrıca personel, öğrenci veya herhangi bir nedenle birim hakkındaki bir 

hususta şikayette bulunacak kimseler Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme 

Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik gereğince şikâyet ve taleplerini http://eimer.erdogan.edu.tr/ aracılığıyla 

bildirebilirler. 

 

 

Öğrenci Şikâyet Süreci 

 

Öğrenciler her akademik yılbaşında öğretim elemanları tarafından YDYO kuralları, 

sınıf içi kuralları ve sınavlarla ilgili kurallar hakkında bilgilendirilirler. Öğrencilerin 

YDYO ve sınıf içi kurallarına uymaması durumunda, sorun, öğretim elemanı ve öğrenci 

arasında görüşülerek sözlü olarak çözüme kavuşturulur. Taraflar arasında sorun 

çözülemezse, yazılı şikâyet dilekçeleri Yüksekokul Müdürlüğü’ne iletilir. Yazılı şikâyet 

belgesi değerlendirilmek üzere yönetim kuruluna yönlendirilir. Gerekirse soruşturma 

açılır. İlgili yönetmelik gereğince yasal prosedür takip edilir. Sınav sonucuna itiraz 

etmek isteyen öğrenciler sınav sonuçlarının ilan tarihini takip eden beş iş günü içerisinde 

Yüksekokula dilekçe vererek itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar kabul 

edilmez. İtiraz üzerine sınav kâğıdı Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan komisyonlar 

tarafından, en geç beş iş günü içinde incelenir. Sonuçlar yazılı ve gerekçeli olarak 

http://eimer.erdogan.edu.tr/
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Yönetim Kuruluna bildirilir. Not değişikliği ancak Yönetim Kurulu kararı ile 

yapılabilir.  

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16532&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 

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

 

Öğretim Elemanı Şikâyet Süreci 

 

Öğretim elemanları yaşadıkları problemi müdürlüğe iletir. Yüksekokul Müdürlüğü 

gerekli değerlendirmeyi yaparak sorunu sözlü olarak çözmeye çalışır. Çözülemezse 

müdürlüğe yazılı dilekçe verilir. Müdür ya da müdür yardımcısı konuyu incelemeye 

alır. Gerekirse soruşturma açılır. Disiplin yönetmeliğine göre varsa maddi deliller, 

tanıklar ve görüşleri alınır. Bu yönetmelik esasına göre karar verilir.  

http://personel.idari.erdogan.edu.tr/tr/page/personel-disiplin-sorusturma-rehberi/2399 

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

İdari Personel Şikâyet Süreci 

Yüksekokul bünyesinde bulunan idari kadro elemanları, yaşadıkları sorunu bağlı 

bulundukları Yüksekokul sekreterine iletilir. Sorun sözlü olarak çözülemezse yazılı 

dilekçe Yüksekokul Müdürlüğüne iletilir. Gerekli inceleme yapılarak yürürlükte 

bulunan mevzuat gereğince işlem yapılır ve sonuçlandırılır. 

  

http://personel.idari.erdogan.edu.tr/tr/page/personel-disiplin-sorusturma-rehberi/2399 

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

Geribildirim İlkesi 

 

YDYO bünyesindeki tüm akademik ve idari personelin huzurlu ve keyifli bir ortamda 

çalışabilmesi adına geri bildirime YDYO tarafından önem verilir. Kişilerin kurum 

içinde bireysel istek ve düşüncelerini de göz önünde bulundurmak adına müdür ve 

müdür yardımcıları ile gruplar halinde ya da bireysel toplantılar veya yazılı anketler 

yapılır. Aynı zamanda bina içerisinde öğrenciler için istek ve şikâyetlerini 

bildirebilecekleri bir kutu bulunmaktadır. Öğretim elemanlarının yılsonunda veya diğer 

eğitim yılının başında tüm akademik yılı değerlendirdikleri bir geri bildirim çalışması 

yapılmaktadır. Bu çalışmalara genellikle müdür veya müdür yardımcısı da 

katılmaktadır. Ayrıca Yüksekokul müdürü, hizmet içi toplantılarının bir bölümünü, 

mutlaka tüm öğretim elemanlarına istekleri ve şikâyetleri konusuna ayırmaktadır. 

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

 

ÖĞRETİM ELEMANLARINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

Çalışma Saatleri 

Öğretim elemanlarının çalışma saati aktif eğitim-öğretim faaliyetlerinin olduğu 

dönemde o akademik yıla ait ders programlarına göre belirlenir. Mazeretler için ilgili 

müdür yardımcısı ile iletişime geçilmesi gereklidir. Ders saatleri dışında YDYO 

müdürlüğünün belirlediği görevler veya görevlendirmeler için öğretim elemanı mesai 

harcar.  Öğretim elemanlarının ders giriş ve çıkışlarına dikkat etmeleri disiplinli bir 

çalışma ortamı yaratmaktadır. Müdürlük bu şekilde çalışılıp çalışmadığını kontrol eder. 

Öğretim elemanı sorumlu olduğu dersin devam durumunu haftalık takip eder. 

Öğrencilerin devam durumlarını haftalık olarak REBİS üzerinden sisteme kaydeder. 

Öğretime elemanı REBİS üzerinden giriş yaparak sorumlu olduğu her ders için ders 

içeriklerini ve ders izlence formlarını dönem başında sisteme kaydeder. Sınav notlarını 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16532&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
http://eimer.erdogan.edu.tr/
http://personel.idari.erdogan.edu.tr/tr/page/personel-disiplin-sorusturma-rehberi/2399
http://eimer.erdogan.edu.tr/
http://personel.idari.erdogan.edu.tr/tr/page/personel-disiplin-sorusturma-rehberi/2399
http://eimer.erdogan.edu.tr/
http://eimer.erdogan.edu.tr/
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da REBİS üzerinden kaydeder. Öğretim elemanı devamsızlık ve not girişi konusunda 

kendi inisiyatifini kullanamaz. Eğer devamsızlık ve not girişi konusunda hata yapmışsa, 

konuyu dilekçe ile dersini yürüttüğü birime (fakülte, yüksekokul veya meslek 

yüksekokulu) dilekçe ile başvuru yaparak durumun düzeltilmesini talep eder. İlgili 

birim dilekçeyi kayıt altına alır ve gereken süreci başlatır. 

 

Rapor, Görevlendirme ve İzin İşleri 

 

Öğretim elemanlarının sağlık sorunları sebebiyle rapor almaları durumunda en geç beş 

gün içerisinde raporlarını yüksekokul personel işlerine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Öğretim elemanına raporlu olduğu günler için ek ders ödemesi yapılmaz. İlgili Müdür 

Yardımcısı ders akışının bozulmaması ve öğrencilerin müfredattan geri kalmaması için 

izinli öğretim elemanının yerine öğretim elemanı tayin eder. Eğer başka bir öğretim 

elemanı tayin edilmemişse, öğretim elemanı izin dönüşünde yapmadığı derslerin 

telafisini yapmak üzere ilgili birime telafi derslerinin yapılacağı tarih ve saatleri de 

içeren bir dilekçe ile başvurur. Gereken işlem ilgili birim tarafından yürütülür ve 

öğretim elemanına bildirir. Bu süreç öğretim elemanının izin ve görevlendirme 

işlemlerinde de aynı şekilde yürütülür. Yıllık izin talebinde bulunan öğretim elemanı bu 

talebini ilgili müdür yardımcısına iletir ve uygun görülürse izin alma sürecini başlatır.  

 

Duyurular 

Tüm öğretim elemanları idari birimden gelen duyuruları takip etmek ve belirtilen 

hususlara uymakla yükümlüdür. İdari ve akademik duyurular 

http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/news adresinden ve/ya öğretim elemanının kurumsal 

elektronik posta adresi ve EBYS üzerinden yapılır. Bu bakımdan öğretime elemanı 

http://ydyo.erdogan.edu.tr/ adresini, kurumsal posta hesabını ve EBYS’yi düzenli 

olarak kontrol etmelidir. Ayrıca whatsapp guruplarından da duyurular yapılmaktadır. 

 

Ofis Malzemeleri Kullanımı 

 

Öğretim elemanlarının zimmetine verilmiş teknolojik aletlerin kullanımında titiz 

davranılması beklenmektedir. Öğretim elemanlarının toplu kullanım için teslim 

aldıkları ofis malzemeleri bozulduğunda, tamiri ya da sarf malzemelerinin yenilenmesi 

için öğretim elemanı “bakım/ onarım dilekçesi” doldurarak yüksekokul müdürlüğüne 

başvurabilir. Zimmet altında olmayan eşya veya aletlerin bozulması halinde 

Yüksekokul tarafından tutanak tutulur ve eğer tamir dilecekse ettirilir, edilemeyecek 

durumda ise eşya/ alet hurdaya gönderilir. Ancak şahsi kullanım için alınan alet 

bozulduğunda zararını kendisinin tanzim etmesi gerekir. Öğretim elemanının 

zimmetinde olan eşyalar görev bitiminde ofis işleri sorumlusuna geri verilmektedir. 

Ofis işleri sorumlusu idari binada kullanılan tüm malzemeleri kayıt altında tutar. 

 

İDARİ PERSONELE İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

Çalışma Saatleri 

 

İdari personelimizin çalışma saatleri valilik tarafından belirlenen 08:00-17:00’dur. 

Mesaiye başlamada mümkün olduğunca 10-15 dakikadan fazla süreli gecikme 

yapılmaması, eğer belirlenen sürelerden fazla değerde bir gecikme yaşanacaksa vakit 

geçirilmeksizin yüksekokul sekreterinin haberdar edilmesi beklenmektedir. 

Yüksekokul sekreteri her gün idari personelin görev başında olduğunu denetler. İdari 

http://ydyo.erdogan.edu.tr/tr/news
http://ydyo.erdogan.edu.tr/
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personelden sorumlulukları altındaki çeşitli programlara veri girişlerini son tarihlere 

uygun olarak itina ile yapmaları beklenmektedir. Verilen görevlerin yerine 

getirilmesinde gereken hassasiyeti göstermeleri ve takım çalışmasında kendi paylarına 

düşeni layığı ile yapmaları beklenmektedir 

 

İzinler 
İdari personel mevzuata uygun şekilde yıllık/ idari izin kullanabilirler. Ancak yoklukları 

nedeniyle oluşabilecek iş yükünün altından kalkabilmek adına özellikle yıllık izin 

istemlerinde belli bir program dâhilinde izin verilebilmektedir. Personelin sağlık 

sorunları sebebiyle rapor almaları durumunda raporlarını rapor alınan günü takip eden 

gün mesai saatleri içinde kuruma bildirmeleri, rapor asıllarını da rapor bitiminde 

yüksekokul sekreterliğine teslim etmelidir. 

 

Ofis Malzemeleri Kullanımı 

 

İdari personelin zimmetine verilmiş teknolojik aletlerin kullanımında titiz davranılması 

beklenmektedir. Personelin toplu kullanım için teslim aldıkları ofis malzemeleri 

bozulduğunda, tamiri ya da sarf malzemelerinin yenilenmesi için “bakım/ onarım 

dilekçesi” doldurarak yüksekokul müdürlüğüne başvurabilir. Zimmet altında olmayan 

eşya veya aletlerin bozulması halinde Yüksekokul tarafından tutanak tutulur ve eğer 

tamir dilecekse ettirilir, edilemeyecek durumda ise eşya/ alet hurdaya gönderilir. Ancak 

şahsi kullanım için alınan alet bozulduğunda zararını kendisinin tanzim etmesi gerekir. 

Ofis işleri sorumlusu idari binada kullanılan tüm malzemeleri kayıt altında tutar. 

 


