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ÖNSÖZ

Değerli personelimiz ve sevgili öğrenciler,
Çağdaş üniversitelerin en önemli hedefi öğrencilerini
donanımlı bir şekilde hayata hazırlamaktır. Bu donanım
içinde en az bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanma bilgi ve
becerisi ilk sırada gelmektedir.
Marmara Üniversitesi ülkemizde çok dilli eğitim veren
ender üniversitelerden biridir. Eğitim dili Almanca, Arapça,
Fransızca, İngilizce olan çok sayıda bölüme sahiptir.
Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda (MÜYADYO), üniversitemizi kazanan ancak gerekli olan eğitim
dili konusunda sıkıntılar yaşayan öğrencilerimize yabancı dil
eğitimi verilmektedir. Bunun yanı sıra, her bölümde zorunlu
olarak okutulan yabancı dil servis derslerinin verilmesinde
ilgili birimlere öğretim elemanı desteği sağlamaktadır.
Çağdaş bilişim teknolojilerinden yararlanarak, yabancı dilleri uzaktan eğitim aracılığıyla
öğrencilerimize sunma çabası içindeyiz. Konuyla ilgili teknik alt yapıyı hızla geliştirip sertifika
verebilecek bir Marmara Üniversitesi Uzaktan Dil Eğitimi Programı’nı (MÜ-UZDEM) hayata
geçirmeyi arzu ediyoruz.
Yüksekokulumuzda hâlihazırda yabancı dil öğrenen öğrencilerimiz uygulamaya başlattığımız
Marmara MOODLE sistemi ile ders dışındaki saatlerde öğrendikleri dille ilgili çalışmalar
yapabilmekte, bilgilerini pekiştirmektedirler.
2010 yılından sonra Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda eğitim-öğretim yılında
önemli değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda yapılan değişiklik ve düzenlemeleri
dört başlık altında özetlemek mümkündür:
1. Eğitim-öğretim programları alanındaki değişiklikler: Daha önce yüksekokulda verilen gramer
ağırlıklı eğitim kaldırıldı. Yerine Avrupa Ortak Dil Çerçevesi’ne (CEFR) göre düzenlenen yabancı dil
eğitim-öğretimi faaliyetli “dinlediğini anlama-okuduğunu anlama-konuşma ve yazma” becerilerini
geliştirmeye yönelik programlar hazırlandı. Eğitim-öğretim dışında yapılan sınavlar da aynı
çerçeveye uygun olarak yeniden düzenlendi.
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2. Teknik alanda yapılan yenilikler: Derslerin teknolojik olanaklardan yararlanılarak verilebilmesi
için alt yapı eksiklikleri giderildi. Her sınıfa internete bağlı bilgisayar, projeksiyon, ses düzeni ve
beyaz tahta temin edildi. Teknolojik alt yapısı tamamlanmış sınıf sayısı artırıldı. Örnek olarak 2006
yılında 42 adet olan derslik sayısı 63’e; 3 adet laboratuvar 6’ya, 12 adet projeksiyon 98’e çıkarıldı. Bu
artış daha fazla sayıda öğrenciye yabancı dil öğretme fırsatı ve imkânı ortaya çıkardı. 2009 yılında
1182 olan hazırlık öğrenci sayısı 2016 yılında 2325’e yükseldi.
3. Halka açık kurslar: Yüksekokul tarafından MÜSEM üzerinden verilen kurslarda kaliteyi ve talebi
artırıcı uygulamalar gerçekleştirildi. 2006 yılında 45 sınıf 1320 olan öğrenci sayısı, 2016 yılında 196
sınıf 3266 öğrenciye yükseltildi. MÜ-YADYO, yabancı dil eğitimi konusundaki tecrübesini yalnızca
Marmara Üniversitesi öğrencilerine değil, dil öğrenmek isteyen diğer bireylere de sunmaktadır.
Bu doğrultuda, MÜSEM bünyesinde düzenlenen yabancı dil kurs programı MÜ-YADYO tarafından
yürütülmektedir. Üniversitemizin öğretim elemanları için Akademik Dil Programı (MÜ-ADP)
kapsamında yoğunlaştırılmış dil kursları düzenlenmektedir. Ayrıca, Yüksekokulumuz tarafından
TOEFL, IELTS, YDS ve YÖKDİL gibi sınavlara yönelik özel kurslar ve yabancı dilde akıcı konuşmayı sağlayan
konuşma kursları da düzenlenmektedir.
4. Kamu projelerine destek: YÖK tarafından yürütülen ÖYP personeli ve MEB’in 1416 sayılı
yasa gereğince yurt dışına gönderilen kursiyerlere yönelik geniş kapsamlı yabancı dil eğitimleri
gerçekleştirildi. Yabancı dil eğitimi konusunda engin bir deneyime sahip olan MÜ-YADYO’nun
öğretim elemanı kadrosu son derece deneyimli ve niteliklidir. Mevcut yapılanmaya göre
yüksekokulumuzda; Almanca, Fransızca, İngilizce birimlerinin yanısıra MÜ-TÖMER’de yabancılar
için Türkçe dil eğitimi verilmektedir. Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı (YTB) ile sağlanan işbirliği sonucunda her yıl 60’ın üzerinde faklı ülkeden sayıları 200’ü
aşan uluslararası öğrenciye Türkçe öğretilmektedir.
Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü olarak, üniversitemizin yabancı
dilde eğitim kalitesini artırma misyonumuz doğrultusunda, üzerimize düşen sorumluluğu yerine
getirdiğimize inanmaktayız. Bu konuda en önemli desteği, idari ve akademik personelimiz
sağlamaktadır; biz de onların özverili çalışmaları sayesinde eğitimde kalite standardımızı her geçen
gün yükseltmeye devam etmekteyiz.
Eğitim sürecinde Rektörlüğümüzün desteği bizi cesaretlendirmekte ve daha güzel işler yapmaya
sevk etmektedir. Bu vesileyle saygıdeğer Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Emin ARAT başta olmak
üzere, değerli rektör yardımcılarına ve idari görevde olan yetkililere şükranlarımızı sunmaktan
büyük bir mutluluk duyacağız.
“Yabancı Dil Marmara’da Öğrenilir” ilkesi doğrultusunda etkin ve kalıcı hizmetler gerçekleştirmek
en önemli hedefimizdir.

Prof. Dr. Harun DUMAN
MÜ-YADYO Müdürü
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1. MİSYON-VİZYON ve DEĞERLER
1.1. Misyonumuz
Marmara Üniversitesi’nin tarihsel geçmişi 1883 yılına dayanmaktadır. Yüksekokul olarak, 16 Ocak
1883 tarihinde Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi adı altında Ticaret ve Ziraat Orman ve Maadin
Nezareti’ne bağlı kurulur. 1887 yılında 13 kişi yüksekokulun ilk mezunları olurlar. 21 Eylül 1889’da
Maârif Nezâreti’ne bağlanan okul, 1893 yılında ileride ıslahı ve tekrar açılması düşünülmek üzere
kapatılır. 15 Ekim 1897 tarihinde yeniden Maârif Nezâreti’ne bağlı olarak açılır. 1959 yılında İstanbul
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi haline dönüşür.
M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu’nun kuruluş tarihi ise 1976 yılına dayanmaktadır. Üniversitede
okumak isteyen öğrencilerin sayısı artınca Millî Eğitim Bakanlığı ara çözüm olarak 2 yıllık ön lisans
diploması veren Yabacı Dil Yüksekokulu açmaya karar verir. Ülke çapında beş adet açılan okullardan
biri de Kadıköy Yabancı Dil Yüksekokulu’dur. Günümüzde Kadıköy Anadolu Lisesi’nin bulunduğu
binada gündüz Marif Koleji eğitim vermektedir. Akşam saatlerinde ise Almanca, Fransızca ve
İngilizce öğretimi yapılır. 06 Aralık 1976 tarihinde eğitime başlayan okuldan mezun olanlardan bir
kısmı yabancı dil öğretmeni olarak görev alır. Bunun yanısıra çok sayıda mezun da ticari hayata
atılır.
20 Temmuz 1982 tarihinde Marmara Üniversitesi adını alan kuruma; 28 Mart 1983 tarihinde
çıkarılan 2809 sayılı yasa ile İstanbul’da bulunan eğitim kurumlarından bazıları katılır. Bu eğitim
kurumlarından biri de Kadıköy Yabancı Dil Yüksekokulu’dur. Önceleri Rektörlük bünyesinde Yabancı
Diller Bölümü olarak faaliyetini sürdüren okulumuz, 01 Mart 2006 tarihinde Marmara Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksek Okulu (MÜ-YADYO) adını alır.
2008 yılına kadar yabancı dil hazırlık sınıflarının yanı sıra, Almanca-Fransızca-İngilizce Mütercim
Tercümanlık Bölümleri’ni de çatısı altında barındıran yüksekokulumuzun hâlihazırdaki statüsü
zorunlu ve hazırlık yabancı dil derslerini vermekle sınırlıdır. Bunun yanı sıra MÜSEM bünyesinde
verilen yabancı dil derslerinin desteklenmesi de yüksekokulumuz kadrosunda bulunan öğretim
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elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak yüksek lisans
yapmak için yurt dışına gönderilecek öğrencilerden bir grubun yabancı dil eğitimleri de okulumuz
elemanları tarafından gerçekleştirilmekte ve aynı dil eğitimi YÖK kanalıyla yurt dışına gönderilecek
genç akademisyenlere de verilmektedir.
Yüksek Öğretim Kanunu’nun 49. maddesinde belirtildiği gibi üniversitelerde bulunan Yabancı Diller
Yüksekokulları’nın temel görevleri yabancı dilde eğitim yapacak öğrencileri bu konuda hazırlamak
ve belli bir düzeye yükselmelerini sağlamaktır.
Üniversitede eğitim-öğretim faaliyetlerini kısmen veya tamamen yabancı dilde yapan bölümlere yeni
kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil konusundaki eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmalarda
bulunmaktır.
Amacımız, seviye tespit sınavında yabancı dili yetersiz olan öğrencilerin ilerideki eğitimlerinde
sıkıntı yaşamamalarına ve öğrendikleri dili rahatça kullanmalarına yardımcı olmaktır. Bu amaçlar
doğrultusunda hedefimiz güncel eğitim teknolojilerini kullanarak öğrencilere; okuma, dinleme,
yazma ve konuşma becerileri kazandırmak, dilbilgisini geliştirmek ve kelime dağarcıklarını
artırmaktır. Bunun yanı sıra, öğrencilere bilim alanlarıyla ilgili yayınları izleyebilme, bilimsel
etkinliklere katılabilme yeteneği kazandırmak ve modern çağın sosyal yaşamında gereksinim
duyacakları iletişim becerilerini kazanmalarına katkıda bulunulmalarına destek olmaktır. Buna
yönelik olarak; yabancı dil hazırlık eğitimi öğrenci merkezli, süreç odaklı ve modern yaklaşıma
dayalı dersler, çevrimiçi çalışmalar, ödev, proje ve portfolyo çalışmalarından oluşur.
Yüksekokulumuz hazırlık dil eğitiminin yanısıra kamu kurumlarının projelerinde de önemli görevler
almaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), Yurt Dışı Türkler ve
Akrabalar Topluluğu (YTB) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) gibi devlet kuruluşlarının eğitim amacıyla
yurt dışına göndereceği öğrencilerin yabancı dil konusundaki eksikliklerini tamamlamaları
konusunda destekleyici çalışmalar yüksekokulumuzda yapılmaktadır.

1.2. Vizyonumuz
Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun vizyonu eğitim-öğretim kalitesini mümkün
olan en üst düzeye çıkarmak, öğrencilerin ve eğitim almak isteyen paydaşlarının yabancı dil
konusundaki sorunlarına akılcı çözümler sunabilmektir.
Fiziki olanakları ve eğitim kadrosu ölçüsünde yabancı dil öğrenmeyi bir külfet olmaktan çıkarıp,
profesyonelce yapılan bir dil eğitimine dönüştürmektir.
Bilişim teknolojisinin sağladığı olanaklardan yararlanarak yabancı dil eğitimi konusunda yeni
ufuklara yönelmek ve bu alanda öncü rolü üstlenmektir.
Zorunlu yabancı dil dersleri dışında ikinci bir yabancı dil öğrenmek isteyenler için gerekli alt yapıyı
oluşturmaktır.
Hazırlık derslerine katılan öğrencilere, dil eğitiminin yanı sıra öğrendikleri dilin kültürünü ve
zihniyetini tanıtabilmektir.
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Ulusal ve uluslararası alanda Marmara Üniversitesi’nin başarılarına katkı sağlamak ve benzer
eğitim kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma yükselebilmektir. Türkiye’deki en iyi dil eğitimi
veren hazırlık programlarından biri olma statümüzü devam ettirmektir.

1.3. 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
• Marmara Üniversitesi’nin itibarını yükseltmek
• Paydaşlarımızla işbirliğini artırmak
• Sorunlara akılcı ve profesyonel çözümler sunabilmek
• Tarafsızlık ve şeffaflık ilkelerine uymak
•Yeni ufuklara bakıp yarını oluşturmak
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14. Organizasyon Şeması
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2. PROGRAM GELİŞTİRME İLKESİ
Marmara Üniversitesi’nin misyon ve vizyonuna uygun yapılandırılan Marmara Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksekokulu’nun temel amacı Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR)’na göre
Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu düzeyin altında olan öğrenciler için etkili bir dil öğrenim süreci
yaratarak üniversitemizdeki lisans eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda, çağın
tüm yeni teknolojilerini kullanarak programımızı sürekli geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Öğrenme
sürecinde öğrencilerimizin sorumluluk alacakları bir ders ortamı yaratmayı ve öğrencilerin bu
hedeflerine ulaşmaları için de onlara en iyi şekilde rehberlik etmek amaçlanmaktadır.
Eğitim programları; haftalık, dönemlik ve yıllık müfredat programları, ders kitapları ve yardımcı
materyallerden oluşmaktadır. Değerlendirme süreç ve ölçütleri program ile uyumludur ve düzenli
olarak gözden geçirilmektedir. Gözden geçirilen öğeler tüm öğrenci ve öğretim elemanları için
gerekli bilgileri kapsamaktadır. Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğrenme
programının öğeleri aşağıda açıklanmıştır.

2.1. Öğrenme Çıktıları
Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (MÜ-YADYO) Hazırlık Programı Avrupa Dilleri
Ortak Çerçeve Programı (CEFR) temel alınarak oluşturulmuştur. Program farklı dil seviyelerinde
(A1 {Başlangıç/ Breakthrough}, A2 (Temel/ Waystage), B1 (Orta seviye/ Threshold, B2 (Orta seviyenin
üstü/ Vantage) öğrenme çıktılarını kazanmak için ayrılması gereken tahmini zaman ve kullanılacak
öğrenme/öğretme etkinliklerini gösterir. Program sonunda öğrenciler aşağıda belirtilen seviyelerde
eğitimlerini tamamlarlar:
• Lisans öğrencileri için: B2
• Önlisans öğrencileri için: B1
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2.2. Öğretme ve Öğrenme Materyalleri
Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yayınevleri aracılığı ile temin edilen ders
kitapları ve müfredat komitesi tarafından hazırlanan ek materyaller öğrencilerin hedef çıktılarına
ulaşmasına yardımcı olur. Ders kitapları ve ek materyallerin seçimindeki ana kriterler şunlardır:
• CEFR (Avrupa Ortak Dil Çerçevesi)’e uygunluk
• Materyalin akademik içerikli ve yetişkin öğrenicilere uygun oluşu
• Materyalin aktivitelerin hedef çıktılara uygunluğu
• Materyalin çevrim-içi desteği oluşu
• Materyalin anlaşılabilir ve kolay kullanılabilir oluşu
Okulumuzda ders saatleri dışında öğrencilerimizin kullanımına açık bilgisayarlar bulunmaktadır.
Ayrıca, tüm öğrencilerin bağımsız olarak çalışmak için ulaşabilecekleri bir çevrim-içi öğrenme
platformu da (Marmara MOODLE) uygulamaya geçmiştir. Burada, hedef ve amaçlarımıza yönelik
olarak okuma ve dinleme becerileri ile dilbilgisi ve kelime bilgisi konularında alıştırmalar
yer almaktadır. Bu platform hem mevcut hem de eski öğrencilerimizin erişebileceği şekilde
tasarlanmıştır. Öğrencilerin bu araçları sınıf dışı bağımsız çalışmalarında kullanarak dil öğreniminde
otonomlaşmalarına yardımcı olmak hedeflenmektedir.

Marmara MOODLE programı MYM (Marmara Yabancı Diller Yüksekokulu Moodle) adıyla hizmete
girmiştir. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda dil eğitimi alan öğrencilerin yararlanabilmesi için
oluşturulan içerikler: http://moodle.ydil.marmara.edu.tr internet adresinde kullanıma açılmıştır.
Uygulanmakta olan programın özellikleri şunlardır:
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• İngilizce, Almanca, Fransızca ve Yabancılar için Türkçe Hazırlık Programları’ndaki öğrenci ve
öğretim görevlilerinin faydalanabilmesi için planlanan çevrimiçi platform, açık kaynaklı bir
yazılım olan MOODLE altyapısını kullanmaktadır.
• İngilizce dil eğitimi almakta olan ve Hazırlık okulunda bir akademik yılın sonunda Yeterlilik
sınavından geçer puan alamayan öğrenciler MYM’den yararlanabilirler.
• Yabancı Diller Yüksekokulu Moodle (MYM) platformu taşınabilir cihazlarla uyumludur ve kayıtlı
kullanıcılarımız internet bağlantısı olan tüm cihazlardan programa erişebilirler.
• MYM platformuna kayıt yaptıranlar, derslerine yardımcı olacak kelime alıştırmaları, okuma ve
dinleme çalışmalarını mekândan bağımsız olarak takip edebilirler.
• Kullanıcılarımız MYM platformuna erişebilmek için MÜ-YADYO’daki bilgisayar laboratuvarından
faydalanabilir ve yerleşkemizdeki kablosuz internet bağlantısını kullanarak veri ücreti ödemek
zorunda kalmadan çalışmalarını mobil cihazlarından kesintisiz sürdürebilirler.

2.3. Ölçme ve Değerlendirme
Her bir ölçme ve değerlendirme unsuru müfredat programındaki öğrenme çıktıları doğrultusunda
belirlenir. Dönem boyunca verilen kısa sınavların yanı sıra, ara sınav ve yeterlik sınavları, öğrencilerin
hazırlaması gereken portfolyo, çevrim-içi çalışmalar, projeler ve ödevler ölçme ve değerlendirmeye
dâhil edilmiştir. Öğrenciler, değerlendirme süreci ve unsurları hakkında detaylı olarak öğretim
elemanları tarafından bilgilendirilir (örnek soru, değerlendirme ölçütleri vb.). Ayrıca, bu bilgiler
MÜ-YADYO web sitesinde yönergelerde yer almaktadır.
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3. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLKESİ
3.1. Genel Değerlendirme
Değerlendirme, öğrencilerin öğrenmesini teşvik etmeyi ve süreç içerisindeki gelişimlerini izlemeyi
amaçlar. Müfredatın başarı oranını ölçmek için etkili bir değerlendirme oldukça önemlidir. Bu amaçla,
sınavlar tarafsız, güncel ve kültürel farklılıklar göz önünde bulundurularak tasarlanmaktadır.
Değerlendirmenin birincil amacı, öğrencilerin 4 dil becerisinde gelişimlerini gözlemlemek ve
gerekli desteği sağlamaktır.
Değerlendirme, öğrenme sürecinin ayrı bir bileşeni olmadığından, öğrencilere belli sayıda kısa sınav
ve dört ara sınav verilir. Bunların yanı sıra, öğrencilerden, yıl içerisinde yapmış oldukları yazma
becerisini kapsayan ve öğrenmeye yönelik görev temelli çalışmaların olduğu portfolyo tutmaları
veya yazı atölyeleri istenir; bunlar sınavlardan bağımsız olarak notlandırılır. Her dönem için 3. ara
sınav notu bu çalışmalardan, kısa sınavlardan, dönem ödevleri ve projelerden oluşur.
Sınavlarda, öğrencilerin dört dil becerisi (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) bakımından
değerlendirilir. Sınavlar, o sınav dönemi için belirlenen eğitim kazanımı tanımlamalarına göre
hazırlanır ve yürütülür.
Sınavların nasıl yürütüleceğine dair yönergeler, Ölçme ve Değerlendirme Komitesi tarafından
öğretim elemanlarına sunulur, bilgi akışı sağlanır. Bu sınavlar, yazılı ya da sözlü olarak yapılabilir.
Ölçme ve Değerlendirme Komitesi, sınavın tarihi, saati, şekli ve içeriği hakkında birim koordinatörünü
ve öğretim elemanlarını e-posta yoluyla, öğrencileri ise web sayfası üzerinden bilgilendirir.
Öğrencilere ayrıca üretken becerilerin (konuşma ve yazma) değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler
hakkında bilgi verilir. Sınav sonuçları, sorumlu öğretim elemanları tarafından BYS (Bilgi Yönetim
Sistemi)’ye not girişi yapılarak açıklanır.

3.2. Hedefler
• Şeffaf ve tutarlı değerlendirme yöntemleri ile adil, güvenilir ve geçerli sonuçlar elde etmek
• İçerik, şekil, sınav tarzları ve tüm değerlendirme süreçleri hakkında hem öğretim elemanlarını
hem de öğrencileri bilgilendirmek
• Değerlendirme sürecinde, doğru sınav tasarısı ve yapısı kullanarak öğrenme merkezli bir
yaklaşım izlemek
• Kısa sınavlar, ara sınavlar ve MÜYYES (Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı)
sınavları için kalite kontrolünü sağlamak ve ses kayıt işlemlerini gerçekleştirmek.

3.3. Değerlendirme Sürecinde Güvenirlilik ve Geçerlilik İlkesi
Güvenirlilik ve geçerlilik çalışmalarının amacı ilk olarak değerlendirme hatalarını en aza indirmek
ve ikinci olarak da ölçülmek istenen dil becerilerinin etkisini en yüksek düzeye çıkarmaktır.
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3.4. Güvenirlilik
Bir sınavın güvenirliliğini sağlayan, öğrencinin sınav performansını ölçme sırasında dış faktörlere
ne kadar bağlı olduğudur. Akademik yıl boyunca hazırlanan tüm sınavların iç tutarlılığa sahip olması
önemlidir. Sınav hazırlama sürecinde iç tutarlılığı sağlamak adına belirli adımlar izlenmektedir.
Olası hataları en aza indirgemek amacıyla sınav hazırlama sürecinde çapraz kontrol, notlandırma
sürecinde ise çapraz notlandırma yapılmaktadır. Özellikle, yeterlilik sınavına (MÜYYES) önceden
tutarlılık çalışmaları yapılmış soru örnekleri kullanılmaktadır. Tarafsızlığı sağlamak üzere sınavlarda
(özellikle MÜYYES’de) öğrencilerin ad ve soyadları yerine Öğrenci İşleri tarafından belirlenen sınav
kodları kullanılmaktadır.

3.5. Geçerlilik
Öğrenme hedefleri ve eğitim faaliyetleri, ölçme ve değerlendirme araçlarının tasarlanmasında iki
önemli faktördür. Ölçme ve değerlendirme sürecinin geçerliliği, ölçme ve değerlendirme araçlarını
bu iki faktörle güvence altına alır.

3.6. İç Geçerlilik
Yabancı Diller Yüksekokulu birimlerin eğitim programını kalite güvencesi altına almak adına
hedeflenen çıktılara ulaşılıp ulaşılamadığından emin olmak için aşağıdaki süreçler izlenmektedir:
• Ölçme ve Değerlendirme Komitesi uygulanan müfredat ile ulaşılması istenen çıktılara uygun
sınavlar geliştirir ve uygular. Ölçme ve Değerlendirme Komitesi ara sınavlar ve yeterlilik
sınavlarının (MÜYYES) hazırlanması ve uygulanmasından sorumludur.
• Birimlerin Ölçme ve Değerlendirme ve Müfredat Komiteleri, hedeflenen çıktılara ulaşılması
adına uyum içinde çalışır, belirli aralıklarla toplanır ve durum değerlendirmesi yapar.
• Yüksekokulda farklı seviyelerde (A1, A2 ve B1) eğitim alan öğrencilerin sınavları, Ölçme ve
Değerlendirme Komitesi’nde görev yapan öğretim elemanları tarafından hazırlanır.

3.7. Sınavların İç Tutarlılığının Sağlanmasında İzlenen Adımlar
3.7.1. Ara Sınavlar
Ara sınavlar 4 dil becerisinden (okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, yazma ve konuşma
bölümlerinden) oluşur. İzlenen aşamalar şu şekildedir:
• Sınav tanımlarının yazımı
• Program/ Seviye koordinatörlerinin sınav tanımları ile ilgili olarak bilgilendirilmeleri
• Sınav maddelerinin yazımı
• Ölçme ve Değerlendirme Komitesi Koordinatörü ve diğer üyeler tarafından sınavın okunması
• Gerekli görülen değişikliklerin yapılması
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• Program/ Seviye koordinatörü ve o seviyede eğitim veren bir öğretim elemanı tarafından sınavın
okunması
• Alınan geri dönütler doğrultusunda uygun görülen değişikliklerin yapılması
• Sınavın son haline getirilerek baskıya hazır duruma getirilmesi, çoğaltılması ve zarflanması
• Sınav yönergesi, tarih ve saat bilgisi, öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörü ve Birim Koordinatörü tarafından öğretim elemanlarına bildirilmesi
• Sınavın belirlenen tarih ve saatte yürütülmesi
• Sınav evraklarının, notlandırma yapacak öğretim elemanlarına gerekli cevap anahtarı ve yazma
bölümünün değerlendirme ölçütleri ile birlikte teslim edilmesi.

3.7.2. Yeterlilik Sınavları (MÜYYES)
Yeterlilik Sınavları, Fransızca ve Türkçe birimlerinde okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, yazma
ve konuşma bölümlerinden oluşur. İngilizce ve Almanca birimlerinde konuşma bölümü yerine dil
kullanımı bölümü bulunmaktadır. İzlenen aşamalar şu şekildedir:
• Sınav tanımlarının yazımı
• Sınav maddelerinin yazımı
• Ölçme ve Değerlendirme Komitesi koordinatörü ve komitenin diğer üyeleri tarafından sınavın
gözden geçirilmesi
• Gerekli görülen değişiklerin yapılması
• Müfredat koordinatörü ya da program/ seviye koordinatörleri tarafından sınavın okunması
• Alınan geri dönütler doğrultusunda uygun görülen değişikliklerin yapılması
• Sınavın son haline getirilerek baskıya hazır duruma getirilmesi, çoğaltılması ve zarflanması
• Sınavın belirlenen tarih ve saatte yürütülmesi
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• İngilizce Birimi’nde çoktan seçmeli sorulardan veya cümle kalıplarından oluşan dil kullanımı,
okuduğunu ve dinlediğini anlama bölümlerinin notlandırılması için gerekli cevap anahtarının
optik forma geçirilmesi ve bunun en az iki Ölçme ve Değerlendirme Komitesi üyesi tarafından
kontrol edilmesi sağlanır. Almanca, Fransızca ve Türkçe birimlerinde ise ara sınavlar ve
MÜYYES sınavları çoktan seçmeli olarak yapılmamaktadır.
• Öğrencilerin optik formlarının ve cevap anahtarının Öğrenci İşleri’ne sınav imza listeleri ile
birlikte teslim edilmesi
• Yazma sınavlarının notlandırma yapacak öğretim elemanlarına yazma sınavı değerlendirme
ölçütleri ile birlikte teslim edilmesidir.

4. GÖZETMENLİK İLKESİ
MÜ-YADYO’nun gözetmenlik ile ilgili politikaları şu şekildedir:
• Ölçme ve Değerlendirme sürecinin güvenli bir ortamda yürütülmesini ve öğrencilerin sınava
girmelerine uygun şartların oluşturulmasını sağlamak
• Sınavların en doğru şekilde yürütülmesi adına net standartlar belirleyip bunların uygulanmasını
sağlamak.
Gözetmenlik süreci aşağıdaki gibidir:
1. Sınav tarihleri ve sınav yeri YADYO’nun internet sayfasında sınav gününden evvel idare tarafından
duyurulmaktadır. Öğretim elemanları, birim koordinatörleri tarafından iletişim araçlarıyla genel
duyurudan önce bilgilendirilmektedir.
2. Öğretim elemanları, koordinatörleri tarafından tayin edilen yerde ve saatte sınav gününde
toplanır.

19
19

3. Sınavla alakalı bilgilendirme yapıldıktan sonra sınav evrakı öğretim elemanlarına imza
karşılığında teslim edilir.
4.

Sınav yeri gözetmen öğretim elemanları tarafından sınava uygun hale getirilir.

5.

Koordinatör sınıfların son durumunu kontrol eder.

6.

Gözetmenler, sınav başlangıç ve bitiş saatini tahtaya yazarlar.

7.

Öğrenciler, sınav yerine girişte kimlik kontrolünden sonra sınava alınırlar.

8.

Gözetmenler, sınav kurallarını okuduktan sonra sınav kâğıtlarını öğrencilere dağıtırlar.

9. Öğrenciler, dağıtılan imza listesine imzalarını atarlar ve bu şekilde sınava girmeyen öğrenciler
tespit edilir.
10. Öğrenciler, eksik bölüm ihtimaline karşı sınav kâğıtlarını kontrol eder ve sınav evrakının
üzerilerinde istenilen kısma sınav kodunu, sınav yerinin numarasını girerler ve imzasını atarlar.
11. Sınav, başlama saatinde koridor görevlisi gözetmenin komutuyla başlar. Gözetmenin komutuyla
da sınav biter.
12. Öğrenci, sınav başladıktan ilk 15 dk. içinde ve sınav bitimine doğru son 15 dk. içinde sınav yerini
terk edemez.
13. Sınav bitiminde gözetmen, evraklarını öğrencilerin kod numarasına göre sıralar, dosya içine
yerleştirir ve koridor görevlisi gözetmene teslim eder.
14. Koridor görevlisi sınav evraklarını ölçme ve değerlendirme koordinatörüne teslim eder.
15. Ölçme ve değerlendirme komitesi koordinatör ve üyesi sınav evraklarını bölümlerine göre
ayrıştırırlar; kontrol edecek gözetmenlere hazır ederler.

4.1. Kısa Sınav
• Ölçme ve değerlendirme komitesi (İngilizce Birimi’nde Müfredat Komitesi) önceden sınıflara
göre ayrılmış sınav materyallerini sınav öncesinde sınıflarda bulunan öğretim elemanlarına
dağıtır.
• Sınav kâğıtlarının sınıfa teslim edildiği andan itibaren sınıfa öğrenci alınmaz. Sınavı yürüten
öğretim elemanları sınıfta mevcut bulunan öğrencilere sınav yoklamasını imzalatır.
• Öğrencilerden ders materyallerini ve kopya sayılabilecek tüm diğer evrak ve belgeleri ortadan
kaldırmaları ve cep telefonlarını tamamen kapatarak öğretmen masasına bırakmaları istenir.
• Sınav başlama ve bitiş zamanı tahtaya yazılır. Sınav kâğıtları ve materyalleri öğretim elemanı
tarafından dağıtılır. Öğrencilerden sınav kâğıtlarının kontrol edilmesi istenir.

4.2. Ara Sınav
• Sınav tarihleri ve sınav salonları, Öğrenci İşleri tarafından her öğrenci için Yabancı Diller
Yüksekokulu web sitesinde duyurulur.
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• Sınav hazırlama komitesi önceden zarflara konmuş olan sınav materyalleri sınavdan 30 dakika
önce sınav hazırlama komitesi tarafından öğretmenler odasında kat sorumlusu olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına dağıtılır.
• Kat sorumlusu/bina sorumlusu olan öğretim elemanları sınıflarda görevlendirilmiş gözetmenlere sınav zarflarını dağıtır.
• Sınıf içinde görevli olan gözetmenler kimlik kontrolünün ardından öğrencilere sınav yoklamasını imzalatır.
• Sınav kuralları ve sürecin bir kısmı gözetmenler tarafından sesli olarak okunur.
• Öğrencilerden ders materyallerini ve kopya sayılabilecek tüm diğer evrak ve belgeleri
ortadan kaldırmaları ve cep telefonlarını tamamen kapatarak öğretim elemanının masasına
bırakmaları istenir.
• Sınav başlama ve bitiş zamanı tahtaya yazılır. Sınav kâğıtları ve materyalleri gözetmenler
tarafından dağıtılır. Öğrencilerden sınav kâğıtlarının kontrol edilmesi istenir.
• Sınav tüm sınav salonlarında aynı anda başlatılır. Geç kalan öğrencilerin sınavın ilk 15 dakikasında sınava girmesine izin verilir, ancak ek süre tanınmaz.
• Dinleme sınavı esnasında öğrencilerin sınava giriş-çıkış yapmalarına izin verilmez. Geç kalan
öğrencilere dinleme sınavı takibindeki sınavlara girme hakkı verilir. Herhangi bir teknik aksaklık nedeniyle sınavın geç başlaması durumunda söz konusu sınıfa gerekli ek süre verilir.
• Sınav esnasında gözetmenler sınav yoklamasını imzalar. Sınav sonunda tüm sınav materyalleri
gözetmenlerce toplanır.
• Zarflanan tüm sınav evrakı öğretmen odasında bulunan ölçme ve değerlendirme komitesi ve
kat görevlisi tarafından sayılarak teslim alınır.
• Sınavla ilgili problemler evrak teslimi sırasında sınav hazırlama komitesine bildirilir ve sınav
evrakına konuyla ilgili not düşülür.

4.3. Yeterlilik Sınavı (MÜYYES)
• Sınav tarihleri ve sınav salonları, öğrenci işleri tarafından her öğrenci için Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinde duyurulur.
• Ölçme ve değerlendirme komitesi önceden zarflara konmuş olan sınav materyalleri, sınavdan
30 dakika önce komite ofisinde bina sorumlusu olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına
dağıtır.
• Bina sorumlusu olan öğretim elemanları sorumlu oldukları binaların katlarında görevlendirilmiş kat görevlisi olan gözetmenlere katlarına ait sınav zarflarını teslim ederler.
• Kat görevlileri sınıf içinde görevli olan gözetmenlere sınav zarflarını tek tek teslim ederler.
• Sınıf içinde görevli olan gözetmenler kimlik kontrolünün ardından öğrencilere sınav yoklaması
imzalatırlar.
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• Sınav kuralları ve süreci gözetmenler tarafından sesli olarak okunur. Öğrencilerden ders
materyallerini ve kopya sayılabilecek tüm diğer evrak ve belgeleri ortadan kaldırmaları ve cep
telefonlarını tamamen kapatmaları ve cep telefonlarını tamamen kapatarak öğretim elemanın
masasına bırakmaları istenir.
• Sınav yeri sınava uygun olarak hazırlanır, başlama ve bitiş saatleri tahtaya yazılır. Sınav kâğıtları ve materyalleri gözetmenler tarafından dağıtılır. Öğrencilerden sınav kâğıtlarının kontrol
edilmesi istenir.
• Sınav tüm sınav salonlarında aynı anda başlatılır. Geç kalan öğrencilerin sınavın ilk 30 dakikasında sınava girmesine izin verilir, ancak ek süre tanınmaz.
• Dinleme sınavı esnasında öğrencilerin sınava giriş-çıkış yapmalarına izin verilmez. Geç kalan
öğrencilere dinleme sınavı takibindeki sınavlara girme hakkı verilir. Herhangi bir teknik aksaklık nedeniyle sınavın geç başlaması durumunda söz konusu sınıfa gerekli ek süre verilir.
• Sınav esnasında gözetmenler sınav yoklamasını ve sınav yönergesini doldurur ve imzalarlar.
• Sınav sonunda tüm sınav materyalleri gözetmenler tarafından toplanır ve kat görevlisine teslim
edilir.
• İngilizce biriminin sınavında, sınav materyallerinden olan optik formlar ve soru kitapçıkları A ve
B kopyası olarak ayrı ayrı destelenir.
• Zarflanan tüm sınav evrakı, sınavın yapıldığı binanın öğretim elemanı odasında bulunan ölçme
ve değerlendirme komitesi ve kat görevlisi olan öğretim elemanı tarafından sayılarak teslim
alınır.
• Sınavla ilgili problemler, evrak teslimi sırasında sınav hazırlama komitesine bildirilir ve sınav
evrakına konuyla ilgili not düşülür.
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5. NOTLANDIRMA İLKESİ
Marmara Üniversitesi YADYO’nun amaçlarından biri öğrencilerin yabancı dili etkin kullanabilmelerini
sağlamaktır. MÜ-YADYO, etkin dil kullanıcıları olmaları için onları destekleyecek bir program
geliştirmeyi ve uygulamayı amaçlar. Bunların programda başarılıp başarılmadığını etkili şekilde
ölçmek değerlendirme sürecinde gerçekleşmelidir. Değerlendirme, sadece öğrencilerin
öğrenmelerini geliştirmeyi değil, süreçteki ilerleyişlerini görmelerini ve daha fazla desteğe ihtiyacı
olanların ihtiyaç duydukları becerilerde gereken desteği sağlamayı amaçlar. Bu süreçte öğrenme
çıktılarına dayandırılarak yapılan kısa sınavlar, ara sınavlar, ödevler, çevrimiçi çalışmalar, portfolyo
çalışmaları, vb. ile değerlendirilirler. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri birbirinden
bağımsız olarak puanlanır ve öğrencilerin genel başarı notunu oluştururlar.

5.1. Notlandırma Prosedürleri
M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda notlandırma süreci aşağıda belirtildiği gibidir:
• Ölçme ve Değerlendirme Komitesi tarafından cevap anahtarları ve Yazma ve Konuşma sınavları
için değerlendirme çizelgeleri hazırlanır ve öğretim elemanlarına verilir.
• Yazma bölümü için çapraz notlandırmayı yapacak öğretim elemanları belirlenir.
• Her bölüm için ilgili öğretim elemanları standartlaştırma toplantılarına katılır.
• Öğretim elemanları son teslim saati veya tarihi hakkında bilgilendirilir.
• En son aşama, birimden birime farklık göstermektedir: Almanca, Fransızca ve Türkçe
Birimlerinde, öğretim elemanlarının teslim ettikleri notlar, Ölçme-Değerlendirme Komitesi
tarafından Öğrenci İşleri’nin göndermiş olduğu not çizelgesine girilir. Ölçme-Değerlendirme
Komitesi’nin öğretim elemanlarına gönderdiği notlar her sınıfın BYS’den sorumlu öğretim
elemanı tarafından sisteme girilir. İngilizce Birimi’nde ise, sınıftan sorumlu öğretim

elamanı, notları BYS’ye girer.
5.2. Notlandırma Sürecinde Öğretim Elemanlarının Görev ve Sorumlulukları
• Öğrencilerin sınavın içeriği ve tarihi hakkında bilgilendirildiğinden emin olmak
• Beceri odaklı sınavlar için geliştirilmiş değerlendirme kriterlerine uymak ve sınav anahtarı
toplantılarında alınan kararlara uymak
• Yazma ve konuşma sınavlarından önce standartlaştırma toplantılarına katılmak
• Sınav kağıtlarını notlandırıp kağıtlara paraf atmak
• Sınav kağıtlarını son teslim tarihinde kontrol edilmiş ve notlandırılmış olarak teslim etmek (İngilizce Birimi Öğrenci İşlerine; Almanca, Fransızca ve Türkçe Birimleri ise kendi Ölçme-Değerlendirme Komitelerine teslim ederler.)
• Sınav sonuçlarını 5 iş günü içinde BYS’ye girmek
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6. ÖĞRETİM ELEMANI İSTİHDAM İLKESİ
Kadrolu, yabancı uyruklu ve sözleşmeli/kısmi zamanlı öğretim elemanları için alım süreci ve aranan
şartlar farklıdır.

6.1. Kadrolu Öğretim Elemanları İçin
6.1.1. Alım Ve Atama
Marmara Üniversitesi YADYO’nun ve Türk vatandaşı öğretim elemanı adaylarının takip etmesi
gereken aşamalar aşağıdaki gibidir:
• Yüksekokulumuz ihtiyaçlarına istinaden Kadro Talep Formu ile Rektörlükten kadro talebinde
bulunulur. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen kontenjan dâhilinde ilgili kadrolar için YÖK Başkanlığından Rektörlük tarafından kullanma talebinde bulunulur.
• YÖK Tarafından Uygun Görülen Kadrolar İçin İlan Şartları düzenlenerek Rektörlüğe gönderilir.
• YÖK’ün ilgili web adresinde ilan şartlarına göre ilan edilir.
• İlan edilen başvuru şartları ve sınav takvimine uygun olarak adayların başvuruları alınır.
6.1.1.1. Başvuru İçin Genel Şartlar
• 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
• Merkezi Sınav’dan en az 70 puan almış olmak
• Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 80 puan almış olmak
• Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında
kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu
kararıyla belirlenir.
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• Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve
yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
• Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak
atamalarda, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından
atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranır.
6.1.1.2. Başvuru İçin Özel Şartlar
•

Okutmanlar için:
- En az lisans mezunu olmak
- Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 80 puan almış olmak

•

Öğretim Görevlisi İçin:
- Yüksek lisans yapmış olmak veya lisans mezunu olmak
- İlgili alanda 2-5 yıl arası tecrübeli olmak

6.1.1.3. İstenilen Belgeler
• Dilekçe
• Özgeçmiş (Türkçe )
• 2 adet fotoğraf
• Nüfus cüzdanı sureti
• ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) belgesi aslı veya onaylı fotokopisi
• YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya muadili belgesi veya onaylı fotokopisi
• Lisans ve varsa yüksek lisans Not Durum Belgesi (Transkript)
• Lisans ve varsa yüksek lisans diploması aslı veya onaylı fotokopisi
• Erkek adaylar için askerlik belgesi
• Tecrübe durumunu gösterir belge (Kamu kurumlarından veya SGK’dan alınan hizmet belgesi)
• Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya
• Kurum isterse Referans Mektubu
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6.1.1.4. Sınav ve Alım Süreci
• Sınav sonuçlarını değerlendirmek üzere Yönetim Kurulu Kararı ile jüri belirlenmesi ve kişilere
sunulması için Rektörlüğe gönderilir.
• İlgili kadroya başvuran adayların durumları; 14 Mart 2016 tarih ve 29653 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince Sınav jürisi tarafından; müracaat eden adaylar
arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, ALES puanının %40’ını (merkezi
sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde ALES
puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının %60’ını dikkate alarak değerlendirilerek
Ön Değerlendirme Sonuçları üniversitemiz web adresinden duyurulmak üzere Rektörlüğe
gönderilir.
• Yüksekokulumuz tarafından Ön Değerlendirme Sonuçlarına göre giriş sınavı, sınav jürisi
tarafından; yabancı dil okutmanı, çevirici kadrolarında adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi
ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü, bu yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar
için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı olarak yapılır.
• Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında sözlü sınav
yapılır. Ancak senato kararı olması halinde sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için
yazılı sınav da yapılır. Bu durumda olanların giriş sınavı puanı, sözlü ile yazılı sınavın aritmetik
ortalaması alınarak hesaplanır.
• İlgili kadroya başvuran adayların durumları; 14. 03. 2016 tarih ve 29653 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik’in 12. maddesi gereğince sınav jürisi tarafından, müracaat eden adayların, ALES
notunun %30’u (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması
halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), yabancı dil puanının %30’u, diploma notunun (lisans
mezuniyet notu) %10’u ve giriş sınavı notunun %30’unu dikkate alarak atanmaya hak kazanan
asil ve yedek adayların sonuçları üniversitemiz web adresinden duyurulmak üzere Rektörlüğe
gönderilir. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır.
• Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları kadro ilanında
belirtilen internet adresinde ilan edilir.
• Yüksekokulumuz tarafından Sınav Sonuçlarına göre ataması yapılacak adayların gerekli belgeleri Yüksekokulumuz Yönetim Kurulu Kararı ile Rektörlüğe gönderilir.
• Rektörlükten gelen kadroya atanma kararnamesi ile birlikte yeni öğretim elemanları görevlerine başlarlar.
6.1.2. Nakil Yoluyla Atama
• Adayların görev yaptıkları kurumlarından uygun görülüp görülmediği ve uygun görüldüğü
takdirde sicil özetleri Rektörlük tarafından Resmi yolla istenir.
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• Muvafakatı uygun görülen kamu personelinin yüksekokulumuza naklen ataması Rektörlük
tarafından yapılır.
• İlişiği kesilmek üzere adıgeçenin kurumuna Rektörlük tarafından tebliğ edilir.
• Personel nakil bildirimi ile geldiğinde görevine başlatılan personelin göreve başlama yazısı
Rektörlüğe yazılır, maaş işlemleri için mali işlere yönlendirilir. Kesenek bilgileri, pbys (Personel Bilgi Yönetim Sistemi) sisteminde verileri girilip düzenlenir ve HİTAP’ a (Hizmet Takip
Programı) gönderimi gerçekleşir.
6.1.3. Açıktan Atama
Rektörlük tarafından ataması yapılan personelin göreve başlama yazısı Rektörlüğe yazılır, maaş
işlemleri için mali işlere yönlendirilir. Kesenek bilgileri, pbys sisteminde verileri girilip düzenlenir
ve HİTAP’a gönderimi gerçekleşir.
6.1.4. Görev Süresi Uzatma
• Yüksekokul Yönetim Kurulu öğretim elemanının görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağına dair
karar alır. İlgili kararı Rektörlük Makamı Personel Daire Başkanlığına gönderir.
• Personel Daire Başkanlığı ilgili öğretim elemanı hakkında nihai kararı vermek üzere yeniden
atama yazısını Rektör’e sunar.
• Yeniden atama yazısı ilgili personele tebliğ edilir.

6.2. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları İçin
6.2.1. Alım
MÜ-YADYO’da çalışmak isteyen yabancı uyruklu öğretim elemanının takip etmesi gereken aşamalar
aşağıdaki gibidir:
• MÜ-YADYO web sitesinde aranan özellikler belirtilerek öğretim elemanı arayışı olduğu ilan
edilir.
• Bazen bu ilanlar, sosyal medyada bu amaçla kurulmuş kapalı gruplarda da okul adı ve maaş
belirtilerek paylaşılır.
• Nisan başına kadar ilgili birim koordinatörlüğüne başvuran adayların başvuruları alınır.
6.2.1.1. Başvuru İçin Şartlar
Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının başvurusunda aranan özellikler aşağıdaki gibidir:
• Ana dilinin öğreteceği dil olması
• Öğreteceği dilde öğretmenlik, dilbilimi veya edebiyat mezunu olması
• Yükseköğretim kurumunda ve/ veya yetişkin öğretiminde deneyimi olması
• Edebiyat bölümü mezunlarının tercihen pedagojik formasyon sertifikası olması
• Tercihen CELTA, DELTA ya da TEFL gibi o dili öğretebileceğine dair sertifikası olması
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6.2.1.2. Sınav Süreci
Yukarıdaki şartları karşılayan yabancı uyruklu adaylar için izlenen yol aşağıdaki gibidir:
• Adaylar ilgili dilin Birim Koordinatörü ve “Öğretim Elemanı Alma Komisyonu” tarafından
mülakat için okula davet edilirler.
• Mülakatı başarı ile geçen adaylara okulda gerçek öğrencilere sunum yapmaları için o sınıfta
gerçekte de kullanılan ders materyali verilir.
• Arzu eden aday, ders vereceği sınıfı önceden gözlemleyebilir.
• Aday, gözlem sonrasında önceden belirlenmiş bir gün verilen ders materyalini kullanarak ve
ders planını komisyona sunarak ders sunumu yapar.
6.2.1.3. İstenen Belgeler
Bu süreci başarı ile tamamlayamayan adaya durum bildirilir; başarılı olan aday ise okula aşağıdaki
belgelerini getirmek üzere tekrar davet edilir.
• Diploma (Noterden onaylı Türkçe olarak ve aslının noterden onaylanmış kopyası)
• Öz geçmişi (Türkçe ve eğitim vereceği dilde)
• Pasaport ve kimlik belgesi
• 2 adet fotoğraf
• Varsa, yabancı dil eğitimi ve öğretimi ile ilgili sertifikaları
Sonrasında izlenecek yol aşağıdaki gibidir:
• Bu belgeler, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile önce Rektörlük Personel İşleri’ne gönderilir.
• Rektörlükten Rektörlük Komisyonu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile belgeler, Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) gönderilerek onay beklenir.
• Onay geldiğinde adaydan 1 yıllık oturma ve çalışma izni harçlarını ödemeleri istenir.
• Adaylardan dekontları YADYO Personel İşleri’ne teslim etmesi istenir.
• Üniversite, adayların oturma ve çalışma izinlerini alır.
• Adaylar maaşlarının yazılı olduğu çalışma sözleşmesini imzalamak üzere YADYO Personel
İşleri’ne davet edilirler.
• Rektörlüğün de çalışma iznini imzalaması üzere aday, YADYO’da ders vereceği birimde öğretim
görevlisi olarak çalışmaya başlar ve 1 takvim yılı çalışır.
6.2.2. Görev Süresi Uzatma
Yabancı uyruklu öğretim elemanının yeni akademik yıl için sözleşmesi Yüksekokul tarafından
değerlendirilip sözleşme uzatım işlemi yapılır. Bu nedenle, bir sonraki akademik yıl çalışabilmesi
için tekrar YÖK’e izin yazısı yazılır. Onay gelmesi halinde yeni yabancı uyruklu öğretim elemanının
izleyeceği adımları tekrar izler.
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6.3. Sözleşmeli/ Kısmi Zamanlı Öğretim Elemanı İçin
6.3.1. Alım
MU-YADYO kadrolu öğretim elemanı sayısı yeterli olmadığında sözleşmeli ya da kısmi zamanlı
öğretim görevlisi istihdam eder.
6.3.1.1. Başvuru İçin Şartlar
Sözleşmeli öğretim elemanlarının başvurusunda aranan özellikler aşağıdaki gibidir:
• Öğreteceği dilde öğretmenlik, dilbilimi veya edebiyat mezunu olması
• Yükseköğretim kurumunda ve/veya yetişkin öğretiminde deneyimi olması
• Edebiyat bölümü mezunlarının tercihen pedagojik formasyon sertifika sahibi olması
• Varsa, YDS gibi dil seviyesini gösteren bir belge
• Aranan özelliklerin belirtildiği ilan sosyal medyada bu amaçla kurulmuş kapalı gruplarda
belirtilerek paylaşılır.
6.3.1.2. Sınav Süreci
Yukarıdaki şartları karşılayan adaylar, ilgili dilin Birim Koordinatörü ve/veya “Öğretim Elemanı
Komisyonu” tarafından mülakat için okula davet edilirler. Mülakatı başarı ile geçen aday YADYO
Personel İşleri’ne aşağıdaki belgelerini getirmek üzere tekrar davet edilir.
6.3.1.3. İstenilen Belgeler
Mülakatı başarıyla tamamlayan adaylardan istenen belgeler şunlardır:
• YADYO’da sözleşmeli öğretim görevlisi olarak çalışmak isteğini belirten dilekçesi
• Diploma (Aslının noterden onaylanmış kopyası)
• Öz geçmişi (Türkçe ve eğitim vereceği dilde ve istenen formatta)
• Kimlik belgesi
• 2 adet fotoğraf
• Varsa sertifikaları
Alım listesi Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır, Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na
gönderilir. İncelenen belgeler Marmara Üniversitesi Yönetim Kurlulu’na onay için takdim edsilir.
Onay geldiğinde aday sözleşmesini imzalar ve YADYO’da ders vereceği birimde öğretim görevlisi
olarak çalışmaya başlar. Bu onay güz ve bahar dönemleri için geçerlidir. Yaz Okulu’nda çalışmak
isteyen sözleşmeli öğretim elemanı için tekrar Rektörlükten izin istenir. İzin gelmesi halinde
sözleşmeli eleman Yaz Okulu’nda da çalışır.
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6.3.2. Görev Süresi Uzatma
Sözleşmeli öğretim elemanın Rektörlük ve YÖK’ten gelen çalışma onayı sadece ilgili akademik
yıla ait olduğu için gelecek akademik yıl yine çalışmak isteyen öğretim elemanı personele çalışma
dilekçesini akademik yıl başlamadan verir. Tekrar mülakata alınmaz. Rektörlük Personeline
Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile gönderilen belgeler için onay beklenir. Onay geldiğinde aday
sözleşmesini imzalar ve YADYO’da ders vereceği birimde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlar.

7. MESLEKİ/ AKADEMİK GELİŞİM İLKESİ
Mesleki gelişimin etkili öğrenme ve öğretme konusunda büyük önem taşımasından dolayı
Yüksekokulumuz’da bütün birimlerde kurulmuş olan Mesleki Gelişim Komitesi, düzenli olarak
(iki yılda bir) “Eylem ve/ya Keşif Araştırması” yapar. İhtiyaç analizleri vasıtası ile öncelikle
öğretim elemanlarının ihtiyaç duydukları konuları, sonra bu konular üzerinde güncel bilgi ve/
veya yaklaşımları belirler. Güncel bilgi ve yaklaşımlar esas alınarak yeni projeler üretir, planlar ve
yürütür. Projeler esnasında katılımcı öğretim elemanlarına gerekli akademik desteği sağlar. Ayrıca,
sonuçlar kapsamında yabancı dil öğretimi alanındaki uzman eğiticiler ile bağlantı kuran Mesleki
Gelişim Komitesi, yüksekokulda eğitim seminerleri verilmesini sağlar.
“Eşleştirme Sistemi” kapsamında yeni sözleşmeli ve kadrolu öğretim elemanlarının kuruma
akademik ve sosyal anlamda uyum süreçlerini kolaylaştırmak için “Oryantasyon” sürecini planlar
ve aktif olarak bu süreçte görev alır.
Komite, akademik yılsonunda bu sistemi değerlendirmek ve bir sonraki akademik yıl için yol
haritasını belirlemek üzere hazırladığı değerlendirme anketini yeni öğretim elemanlarına verir ve
sonuçlarını akademik yılsonu toplantısında analiz eder.
Komite, öğretim elemanlarını yurtiçi ve yurtdışı konferans, çalıştay, seminer gibi akademik
etkinliklerden e-posta ve ilan tahtalarına asma yoluyla haberdar eder.

30
30

8. PERSONEL TEŞVİK İLKESİ
MUYADYO bünyesinde akademik personele sağlanan teşvik olanakları aşağıdaki gibidir:

8.1. Akademik Teşvik
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel kanununun
ek-4. maddesine dayanarak geçmiş akademik yılda yapılan çalışmalar karşılığı ilave ücret
verilmektedir. Yüksekokul bünyesinde bulunan akademik teşvik komisyonu MÜ Rektörlüğü ile iş
birliği içinde çalışmaktadır. YADYO 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 YADYO Müdürüne iletilir. YADYO Müdürlüğü
dosyaları Rektörlüğe bağlı Akademik Teşvik Komisyonuna iletir. Kabul edilen dosya sahibi öğretim
elemanı aldığı puana göre maaşında teşvik ödeneği alır.
Bunun dışında Akademik ve idari Personel için “Yılın Personeli” plaket ödülü verilmektedir. Yıl
içinde yapılan gözlemler ve memnuniyet anketleri hesaba katılarak yönetim tarafından belirlenen
isimlere, yıl sonunda yapılan genel toplantılarda ödülleri takdim edilir.

8.2. Yüksek Lisans-Doktora Programları
Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan öğretim elemanlarının Yüksekokul Yönetim Kurulu
kararı ile maaşlarını alarak kendilerini mesleki alanda geliştirmeleri için 1 akademik yıl eğitim
almaları için Fulbright gibi burslar vasıtasıyla yurtdışına gitmelerine izin verilmektedir. Ayrıca,
YADYO bünyesindeki tüm öğretim elemanları yüksek lisans ve doktora programlarına katılmaları
konusunda Rektörlük ve Yüksekokul yönetimi tarafından desteklenir.
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9. ŞİKÂYET İLKESİ
Yüksekokul bünyesindeki tüm personelin ve okulumuz öğrencileri arasında gelişebilecek her türlü
anlaşmazlığı engellemek, kurumumuzdaki her bir bireyin daha pozitif bir ortamda çalışabilmesi
adına taraflarca belirtilen her türlü şikâyet YADYO tarafından dikkate alınır. Tüm şikâyetler gereken
hassasiyet gösterilerek çözüme kavuşturulur. Resmi olmayan şikâyetler taraflar arasında konuşma
yoluyla çözülürken, dilekçe ile yapılan şikâyetler ilgili birime teslim edilir ve Marmara Üniversitesi
tarafından kabul edilen Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen yasal süreçler takip edilir. Yönetmelik
bağlantı adresi aşağıdaki gibidir:
https://goo.gl/8A8tRE

9.1. Öğrenci Şikâyet Süreci
Öğrenciler her akademik yıl başında öğretim elemanları tarafından YADYO kuralları, sınıf içi kuralları
ve sınavlarla ilgili kurallar hakkında bilgilendirilirler. Öğrencilerin YADYO 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 süreç 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 Yönetim Kuruluna bildirilir. Not
değişikliği ancak Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir. İlgili mevzuata aşağıdaki bağlantı adresinden
ulaşabilirsiniz.
https://goo.gl/ELUJbM
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9.2. Öğretim Elemanı Şikâyet Süreci
Öğretim elemanları yaşadıkları problemi müdürlüğe iletirler. İlgili birim koordinatörünce gerekli
değerlendirmeler yapılarak sorun sözlü olarak çözülmeye çalışılır. Çözülemezse müdürlüğe yazılı
dilekçe verilir. Konu, ilgili müdür ya da müdür yardımcısına iletilir. 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. Disiplin yönetmeliği
bağlantı adresini aşağıda bulabilirsiniz.
https://goo.gl/tKStMt

9.3. İdari Personel Şikâyet Süreci
Yüksekokul bünyesinde bulunan idari kadro elemanları, yaşadıkları sorunu bağlı bulundukları
yüksekokul sekreterine iletilir. Sorun sözlü olarak çözülemezse yazılı dilekçe ile müdür ya da
idari müdür yardımcısına iletilir. Müdür ya da müdür yardımcısı konuyu incelemeye alır. Gerekirse
soruşturma açılır. İlgili yönetmelik gereğince yasal süreç takip edilir. Disiplin yönetmeliği bağlantı
adresini aşağıda bulabilirsiniz.
https://goo.gl/UATy6j

10. GERİBİLDİRİM İLKESİ
YADYO bünyesindeki tüm akademik ve idari personelin huzurlu ve keyifli bir ortamda çalışabilmesi
adına geri bildirime YADYO 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 şikayetlerini bildirebilecekleri bir kutu bulunmaktadır. Sınıf içerisinde Öğrencilerin her dönem
tutmakla yükümlü oldukları öğrenci ürün dosyasında öğrencilerin yaptıkları çalışmaların akademik
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anlamda kendilerine ne kattıklarıyla ilgili bir geri bildirim yazmalarının istendiği bir bölüm, ayrıca
CEFR’a uygun olarak kullandığımız öğrenci dil portfolyosu ile hazırlık okulunda dil gelişimlerini
değerlendirdikleri bir uygulama mevcuttur. Öğretim elemanlarının yılsonunda veya diğer eğitim
yılının başında tüm akademik yılı değerlendirdikleri bir geri bildirim çalışması yapılmaktadır. Bu
çalışmalar genellikle koordinatörün organize ettiği toplantı şeklindedir. İhtiyaç halinde müdür
yardımcısı veya müdür de bulunabilmektedir. Ayrıca Yüksekokul müdürü, hizmet içi toplantılarının
bir bölümünü, mutlaka tüm öğretim elemanlarına istekleri ve şikayetleri konusuna ayırmaktadır.

11. KARAR VERME İLKESİ
MÜ-YADYO amaç ve vizyonu doğrultusunda alınan kararlar, okulumuz öğrencileri ve öğretim
elemanları ile paylaşılır. Karar verme sürecinde her bireyin düşüncelerine değer verilir ve
karar verme sürecinde dikkate alınır. Müdür, müdür yardımcısı, birim koordinatörü ve öğrenci
temsilcilerinin birlikte bulundukları toplantılarda öğrencilerden gelen eleştiri ve istekler görüşülür.
Bu görüşmelerin sonucunda gereği yapılır.
“Açık Kapı” sistemi ile çalışan okul yönetimi, mesai saatleri içi veya dışında karşılaşılan sorunların
çözümünde her zaman yardımcı olmaktadır. Etkili yönetişim anlayışı içinde akademik-idari personel,
öğrenciler ve ilgili paydaşlara hizmet verilmektedir.

12. KOPYA İŞLEMLERİ
MÜ-YADYO bünyesinde yapılan sınavlarda sınavların kurallara uygun bir şekilde yürütülmesini
sağlamak sınav gözetmeni olan öğretim elemanının görevidir. Sınav başlamadan önce öğrencilerden
kalem haricinde hiçbir eşya bulundurmamaları istenilir, cep telefonları öğretim elemanı tarafından
kapalı olarak toplanır ve sınav bitiminde geri verilir. Öğrencilere, öğrenci el kitabındaki sınav
kuralları hakkında yazan bilgilendirme sözlü olarak hatırlatılır. Öğrencilerin sınav esnasında sınav
kurallarına uymaları beklenir.
Sınav esnasında kopya çeken ya da çekmeye teşebbüs eden öğrenci için aşağıdaki süreçler
izlenmektedir:
• Öğrenci, sınav görevlisi öğretim elemanı tarafından uyarılır.
• Kopya çektiği bariz bir şekilde belirlenen öğrenci için MÜ-YADYO Öğrenci El Kitabı’nda da
belirtilen Marmara Üniversitesi öğrenci disiplin yönetmeliği, diğer bir deyişle, yükseköğretim
kurumları öğrenci disiplin yönetmeliği gereğince işlem yapılır.
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne takip eden bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.
https://goo.gl/nMpB2u

13. KALİTE YÖNETİMİ İLKESİ
Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda eğitim-öğretim faaliyetlerinde kalitenin
arttırılması için aşağıdaki hedef ve ilkeler doğrultusunda çalışılmaktadır:
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• Öğrencilerin dört dil becerisini esas alan, iletişime dayalı, öğrenme ve öğrenci odaklı entegre
bir yaklaşımdan ödün vermemek
• Öğrencilerin çağın gereklerine uygun olarak otonom öğrenme becerilerini geliştirmek (çevrimiçi çalışmalar, projeler, öğrenme platformu (moodle), vb.)
• Öğretim ve değerlendirme standartlarını arttırmak amacıyla farklı komiteler arasında (Ölçme
ve Değerlendirme, Müfredat, Mesleki/ Akademik Gelişim, Eğitim Teknolojileri gibi) belli
aralıklarla toplantı yaparak işbirliğini sağlamak
• Konferans, çalıştay ve atelye çalışmaları düzenleyerek mesleki gelişim olanaklarını arttırmak
• Kalite güvencesini sağlamak amacıyla sözlü ve yazılı geribildirimler almak ve anket uygulamak
• Kişilerin direkt olarak ifade edemedikleri düşüncelerini ya da şikâyetlerini dersliklerin olduğu
binada yer alan dilek kutuları ile ifade edebilmelerine yardımcı olmak.

14. KALİTE GÜVENCESİ İLKESİ
MU Yabancı Diller Yükseokulu’nun kalite güvence ilkesi, MU Kalite Koordinatörlüğü’nün aşağıda yer
alan linkte belirtilen kalite politikasına dayanmaktadır. http://kalite.marmara.edu.tr/koordinatorluk/
kalite-politikamiz/
Kalite politikaları bünyesinde yer alan çalışmalar arasında öğretim elemanı öz-değerlendirme
anketleri; derslik binalarında her katta bulunan dilek, istek ve şikâyet kutuları ile öğretim elemanı,
idari personel ve öğrenci için ödül mekanizmaları yer almaktadır.
Her akademik personel için iki dosya oluşturulmuştur. Özlük dosyası Rektörlük Personel Dairesi’nde
bulunur. İlgili kişinin resmi evraklarını içerir. Akademik Performans Dosyası ise Yüksekokulumuzda
bulunmaktadır. Her akademisyenin eğitim-öğretimle ilgili çalışmaları bu dosyalar içinde belgelenir.
Öğretim elemanın katıldığı seminerler, yaptığı sunumlar, aldığı sertifikalar, öğrenci değerlendirme
anket sonuçları, yıllık öz değerlendirme raporları bu dosyalar kapsamında yer alır.
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15. KALİTE İYİLEŞTİRME DÖNGÜSÜ
Marmara Üniversitesi kalitesini sürdürmek için yukarıda belirtilen döngüyü uygulamaktadır. MU
kalite koordinatörlüğü ve konu ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. http://kalite.marmara.edu.
tr/
Yabancı Diller Yüksekokulu’nda kalite iyileştirme döngüsü amaçlarımızı ve kaynaklarımızı planlamayı,
planlanan süreçlerin uygulanmasını, kurumdaki eğitim-öğretim atmosferinin iyileştirilmesini ve
gözden geçirilmesini ve bu prosedürlerin sürekli iyileştirilmesini amaçlar. Yüksekokul müdürü
ve müdür yardımcıları tarafından kontrol edilen bu döngü, koordinatörlükler dâhil olmak üzere
yüksekokulun bütün birimlerindeki komitelerde (ölçme ve değerlendirme, müfredat, mesleki/
akademik gelişim, eğitim teknolojileri) kullanılmaktadır.
Kalite döngüsü, hedef ve çıktıların belirlenmesi ile başlar; bu hedef ve çıktıların uygulanması
ile devam eder. Gözden geçirme sürecinde öğretim elemanları ile belli zamanlarda yapılan
toplantılarda kullanılan materyaller dâhil olmak üzere müfredat programının uygulanması ve
sınavlarla ilgili geri bildirim alınır ve yılsonunda öğretim elemanlarının programın iyileştirilmesine
yönelik önerilerinin de alındığı geri bildirim anketleri uygulanır. İyileştirme sürecinde, birim ve
komite koordinatörleri alınan geri bildirime dayanarak programda iyi giden yönleri ve iyileştirme ya
da değişim gerektiren yönleri belirlerler. Yeni eğitim materyalleri kullanılması gerektiğinde öğretim
elemanlarının materyal seçimine katılmaları amacıyla “Kitap Değerlendirme ve Seçme Haftası”
kapsamında bu sürece katılmaları rica edilir. Bu değerlendirmenin sonuçları bir sonraki akademik
yılın planlanmasına ışık tutarlar.
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16. KALİTENİN SAĞLANMASI İÇİN EYLEM PLANLARI
MU-YADYO’da ölçme ve değerlendirmede, program geliştirmede, öğretim elemanının eğitiminde ve
şikâyet sürecinde kalitenin sağlanması için eylem planları aşağıdaki gibidir:
16.1. Ölçme ve Değerlendirmede Kalitenin Sağlanması
• Ölçme-değerlendirme yöntemlerinin ve soru tiplerinin hedef çıktılara ulaşmada öğrencilerin
becerilerini saptayabilecek şekilde hazırlamak
• Tüm test ve soru tipleri güvenirlilik ve geçerlilik açısından denetlemek ve öğretim elemanlarına
pilot uygulamalar yaptırmak
• Öğretim elemanlarını farklı ölçme-değerlendirme yöntemleri, soru tipleri ve değerlendirme
ölçütleri hakkında bilgilendirmek ve gerektiği durumlarda standardizasyon eğitimine tabi
tutmak
• Değerlendirme ölçütlerini sınıflar ve öğrenciler arasında adil bir standardizasyonu sağlayacak
şekilde hazırlamak ve gerektiğinde yeniden gözden geçirmek
• Ölçme ve değerlendirmede sınavların programa ve hedeflere uygunluğu konusunda öğretim
elemanlarından geri bildirimler almak

16.2. Program Geliştirmede Kalitenin Sağlanması
• Müfredatı hedef çıktılarda belirlenen CEFR seviyesine ulaşılmasını sağlayacak şekilde planlamak ve şekillendirmek
• Her dönem başında ve dönem içinde yapılan düzenli toplantılarla öğretim elemanlarını
hedefler ve bu hedeflere ulaşmada programın ne şekilde uygulanması gerektiği konusunda
bilgilendirmek
• Öğretim elemanlarının ders programında yeni kullanılacak kitaplar için sunum dersleri ve/veya
kitabın kullanımına dair yayınevinin eğiticileri tarafından verilen sunumlara katılmaları
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• YADYO çıktı seviyelerine uygun olarak belirlenen hedefleri, amaçları ve sınav kazanımlarını
öğretim elemanları ile paylaşmak
• Uygulanan program ile sınavların birbirine uygunluğunu güvence altına almak amacıyla Müfredat ile Ölçme ve Değerlendirme Komiteleri arasında düzenli iletişim sağlamak
• Şeffaflık ilkesi kapsamında öğretim elemanlarının ders programı, hedefler ve sınav sistemi ile
ilgili ayrıntılı bilgileri öğrencilerle paylaşması
• Teknolojiyi müfredata katmak (Çevrim-içi çalışma platformlarının (MyEnglishLab, Moodle, ELT
Skills vs.) eğitim programının bir parçası haline gelmiş olması)
• Bilgisayar laboratuvarlarını ve sınıf içi teknik donanımı güncellemek
• Akademik yıl sonunda düzenlenen toplantılarda ve geri bildirim anketleriyle ders programını
gözden geçirmek ve sınavlar hakkında öğretim elemanlarının görüşlerini almak

16.3. Öğretim Elemanının Eğitiminde Kalitenin Sağlanması
• MÜ-YADYO’da işe başlayan tüm öğretim elemanlarına bir akademik yıl süren oryantasyon
uygulamak: akademik yıl başında yüksekokul ile ilgili akademik ve idari bilgilerin verildiği
toplantı düzenlemek; oryantasyon bünyesindeki yeni öğretim elemanları ile mesleki gelişim
komitesi üyelerinin karşılıklı olarak gözlem öncesi toplantı ve ders gözlemi yapmalarını ve
gözlem sonrası geri bildirimde bulunmalarını sağlamak; kurumdaki idari işleyişle ilgili gerekli
bilgi ve desteği vermek
• Öğretim elemanlarının düzenli olarak yapılan program/ seviye toplantıları, ihtiyaç analizleri ve
anketler aracılığı ile ihtiyaçlarını belirlemek
• Öğretim elemanlarına ihtiyaç analizi ve anket uygulayarak atelye çalışmaları ve seminer gibi
etkinlikler vasıtasıyla gerekli akademik desteği sağlamak
• Geliştirilmeye ya da güncellenmeye ihtiyaç duyulan konularda gönüllü öğretim elemanları
tarafından eylem araştırması yapması için rehberlik etmek
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• Öğretim elemanlarını mesleki gelişim ve güncel yaklaşımlardan haberdar etmek
• Akademik yıl içindeki sistemi değerlendirmek ve bir sonraki yılın yol haritasını belirlemek üzere
öğretim elemanlarına değerlendirme anketi uygulamak
• Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen konferans, seminer ve çalıştay gibi akademik etkinliklerden
öğretim elemanlarını haberdar etmek ve katılmalarını teşvik etmektir.

16.4. Şikâyet Sürecinde Kalite Eylem Planları
• MÜ-YADYO form ve dilekçelerini güncellemek
• Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin formlara kolay şekilde ulaşmalarını sağlamak
• Şikâyet sürecinin Kalite, Personel ve Öğrenci kitaplarında açıklanmış olması
• İlgili personel tarafından şikâyet dilekçelerini muhafaza etmektir.

17. YADYO DANIŞMA KURULU
Marmara Üniversitesi Senatosunun 7. 3. 2017 – 354-4/C sayılı kararıyla oluşturulan Danışma Kurulları
Yönergesi gereğince M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu Danışma Kurulu meydana getirilmiştir.
YADYO Danışma Kurulu üyeleri aşağıda isimleri alfabetik olarak yazılı bulunan üyelerden meydana
gelmektedir:
• Azmi ÖZKARDEŞ (MEF Okulları Genel Müdürü)
• Cemal İBİŞ (Işık Üniv. Rektör Yrd.-İşletme Profesörü-Nihat Sayar Eğitim Vakfı Bşk.)
• Cengiz SOLAKOĞLU (Emekli CEO-Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Başkanı)
• Cevat GERNİ (İktisat Profesörü-Doğuş Üniv. İktisat Fakültesi Dekanı)
• İclal PENBEVEŞ CANKOREL (Emekli Öğretim Üyesi)
• Rikâp YÜCE (Emekli Profesör-MÜ Yabancı Diller Bölümünün Eski Başkanı)
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YADYO Danışma Kurulu üyeleri ve Yüksekokul yöneticilerinin de katılımıyla ilk toplantı 10 Ekim 2017,
Salı günü saat 15.00’de Yüksekokul İdari binasında bulunan müdür odasında yapılmıştır. Kurul
üyeleri, okul yöneticileri ve koordinatörler arasında tanışma sağlanmıştır. Ayrıca, kurul üyelerine
yönelik yüksekokul hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. Yapılan ilk toplantıda Danışma
Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Rikâp Yüce, Başkan yardımcılığına Yrd. Doç. Dr. İclal Penbeveş
Cankorel seçilmiştir. Şirin Şaban’ın sekretarya görevini üstlendiği Danışma Kurulu I. Toplantısı ve
Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve üyelerin onayının ardından Rektörlüğe arz edilmiştir.

18. DÜZENLENEN BİLİMSEL TOPLANTILAR
YADYO’da her yıl seminer, konferans, panel kapsamında çok sayıda bilimsel toplantı
gerçekleştirilmiştir. Bunların toplu listesine https://ydil.marmara.edu.tr/arastirma/akademiketkinlikler/ bağlantı adresinden ulaşmak mümkündür.
Yüksekokulumuzun 2012 yılında gerçekleştirdiği uluslararası sempozyumda “Yabancı Dil Hazırlık
Eğitimi ve Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” tartışılmıştır. Sempozyuma
24’ü yurt dışından olmak üzere toplam 51 konuşmacı katılmıştır.
Yurt dışından ABD, Almanya, Arnavutluk, gibi ülkelerden; yurt içinden ise Abant İzzet Baysal, Çankaya,
Doğuş, Dokuz Eylül, Gazi, Gedik, Hacettepe, İstanbul, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Karabük,
Marmara, Niğde ve Yeditepe Üniversitelerinden; bir konuşmacı da Kuleli Askeri Lisesi’nden iştirak
etmişlerdir.

19. İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR
MÜ-YADYO yabancı dil eğitimi konusunda uzun yıllardan beri çeşitli ulusal ve uluslararası kamu
kurumlarıyla işbirliği yapmaktadır. İkili protokoller sonucu sunulan sınav ve eğitim hizmelerini şöyle
tablolaştırmak mümkündür:
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Sıra
1

Kurum/Kuruluş
Millî Eğitim Bakanlığı

2

(MEB)
Yükseköğretim Kurumu

3

(YÖK)
Türkiye Maarif Vakfı

4

5

(TMV)
Yurt Dışı Türkler ve Akraba
Topluluklar
(YTB)
TestDaf

Sunulan Hizmet
1416 sayılı yasa ile yurt dışına gönderilen
elemanların yabancı dil eğitimleri.
Öğretim Elemanı Yetiştirme (ÖYP)
kapsamnıda verilen eğitimler.
Yurt dışında görevlendirilecek elemanları
dil eğitimi.
YTB aracılığıyla gelen uluslararası
öğrenciler Türkçe öğretmek ve yeterlilik
sınavlarını yapma.
Almanca yeterliliği ölçen uluslararası
TestDaf Sınav Merkezi için sınav yapma.

20. YILLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI
Her akademik yılbaşında, esnasında ve bitiminde yapılan toplantılar, MÜ-YADYO’da bir sonraki
akademik yılın planlanmasına olumlu katkı sağlarlar. Birimimiz web sayfasında (https://ydil.
marmara.edu.tr/) ayrıntılı bilgi bulabileceğiniz bu toplantılar aşağıdaki gibidir:
• Öğretim elemanlarına yönelik MÜ-YADYO Akademik yıl açılış ve kapanış toplantıları (Hizmet içi
toplantılar)
• Her dönem başında yapılan program ve materyal toplantıları
• Yeni öğretim elemanları için eğitim toplantıları ve seminerleri (Mesleki Gelişim Komitesi
tarafından)
• Her sınav öncesi tüm öğretim elemanlarının katıldığı program toplantıları
• Her sınav sonrası değerlendirmeye yönelik program/ seviye toplantıları
• Akademik yıl sonunda yapılan genel değerlendirme toplantıları ve geri bildirim anketlerinden
oluşan sunumlarla öğretim elemanlarına bilgi verilir.
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21. İLETİŞİM
Posta Adresi
Marmara Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Göztepe Kampüsü
Kadıköy/ İstanbul
Telefonlar
+90 216 338 20 87
+90 216 346 29 36
+90 216 348 07 42
+90 216 348 76 33
Faks
+90 216 338 12 40
E-Posta
ydokulu@marmara.edu.tr
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