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ÖNSÖZ

Değerli Akademik ve İdari Personelimiz,
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 fMÜ-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.
3. 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 yanı sıra, 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
elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak yüksek lisans
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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 olmak için ileri eğitim
teknolojilerini kullanarak, okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini kazandırmak, dilbilgisini
geliştirmek ve kelime dağarcığını 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 bulunulması
amaçlanmaktadır. Bu amaca 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 yanı sıra 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
• Yeni ufuklara bakıp yarını oluşturmak
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1.4. Organizasyon Şeması
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2. M.Ü. 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.
• Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu, aşağıda bağlantı adresi (link) verilmiş
2547 no’lu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul
bakımından yerine getirirler. İlgili bağlantı adresi aşağıdadır.
https://goo.gl/rAVRzh

2.1. 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
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• 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.

2.2. Müdür Yardımcıları
Yüksekokul müdür yardımcıları yüksekokul müdürünün teklifi ve rektörün onayı ile atanır.
Yüksekokulun işleyişi ile ilgili her tür uygulamada müdüre yardımcı olurlar. Marmara Üniversitesi,
Yabancı Diller Yüksekokulu’nda müdür yardımcıları
a. Akademik
b. İdari ve Mali İşler
2.2.1. Müdür Yardımcısı (Akademik)
• YADYO bünyesindeki öğrenci ile ilgili disiplin ve şikayet süreçlerini yönetmek
• Eğitim-öğretim ve akademik hizmetlerin aksamadan yapılması
ve yürütülmesi konusunda Yüksekokul Müdürüne yardımcı
olmak
• Akademik işlerden sorumlu Müdür Yardımcısı aynı zamanda
aşağıdaki komitelerin yönetim ve koordinasyonundan sorumludur:
o Eğitim Teknolojileri Komitesi
o Mesleki Gelişim Komitesi
o Proje Geliştirme Komitesi
o Akreditasyon Komitesi
o Engelli Öğrenci Komitesi
2.2.2. Müdür Yardımcısı (İdari ve Mali İşler)
• YADYO’da görevli akademik ve idari personelin idari ve mali
işleriyle ilgilenmek
• Öğretim elemanları ve idari personelin disiplinle ilgili herhangi
bir durumu söz konusu olduğunda, konuyla ilgilenmek
• İdari ve Mali İşlerden sorumlu Müdür Yardımcısı aynı zamanda
aşağıdaki birimlerin yönetim ve koordinasyonundan sorumludur:
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o Kalite Birimi
o Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörlüğü

2.3. Birim Eğitim Koordinatörü
2.3.1. Akademik Görevler
• Alanındaki gelişmeleri takip eder; bu alandaki çeşitli toplantı, konferans ve çalıştaylara katılır
ve diğer öğretim elemanlarının da katılımını sağlar; birimdeki eğitim ve öğretimin gelişimini
destekler.
• Birimin yönetsel ve eğitimsel süreçlerini izler ve akademik personeli bu süreçler hakkında
eğitim yılının başında yapılan genel toplantıda bilgilendirir.
• Kadrolu, sözleşmeli ve yabancı uyruklu yeni öğretim elemanlarına 1 akademik yıl süresince
Mesleki/ Akademik Gelişim Komitesi tarafından verilen oryantasyon sürecini denetler.
• Birimde eğitimin takibi, gelişmesi ve uygulanması için kurulmuş olan tüm komitelerin koordinatör ve üyelerini belirler ve müdürlüğün onayına sunar. Söz konusu komitelerin çalışmalarını
takip eder. Komitelerin aralarındaki iletişimi ve birim içi bilgi akışını sağlar.
• Müfredat ve materyal geliştirme komitesi ile düzenli toplantı yapar; farklı dil seviyeleri ile
hazırlık eğitimine başlayan öğrenciler için müfredat oluşturma ve geliştirme çalışmalarını
denetler ve birim içi bilgi akışını sağlar.
• Öğretim elemanlarının akademik gelişimlerini sağlamak için yabancı dil eğitimi alanında Türk
ve yabancı eğitimcilerin katılacağı konferans, seminer ve atelye çalışmalarını düzenler ve bu
eğitimleri web sitesinde duyurarak öğretim elemanlarının katılımını sağlar.
• Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim sürecine nitelikli katılımını ve desteğini arttırıcı çözümler üretir.
• Ölçme ve Değerlendirme Ofisi’nin hazırladığı sınavların son kontrolünü yapar.
• Yüksekokul bünyesindeki diğer birim koordinatörleri ile beraber bir sonraki yılın akademik
takvim önerisini hazırlar ve müdürlüğün onayına sunar.
• Akreditasyon toplantılarına katılır ve gerekli çalışmaları yapar.
• Öğrencilerin yabancı dil yeterlilik belgelerini değerlendirir.
• Öğrenci Kulüpleri Komitesi’nin etkinlikler (tiyatro oyunu, heceleme yarışması, vs.) düzenlemesine yardımcı olur.
• Her akademik yıl başında öğrencilere yönelik akademik oryantasyon programı uygular.
• Sınıf temsilcisi olan öğrencilerle ve müdür yardımcısıyla ihtiyaç halinde toplantılar düzenler.
2.3.2. İdari Görevler
• Akademik yıl başında MÜYYES-Güz Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre sınıfları
oluşturur. Sınıfların akademik yıl içinde tekrar oluşturulması birimlere göre farklılık göstermektedir.
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• Güz döneminde Almanca, Fransızca ve İngilizce Birimleri’nde Merkezi Yerleştirme Sınavı sonrasında Ek Kontenjan, Merkezi Yatay Geçiş Sınavı ve Dikey Geçiş Sınavı ile gelen öğrencileri
yapılan seviye tespit sınavından sonra sınıflara yerleştirir.
• Almanca, Fransızca ve İngilizce Birimleri, Yaz Okulu’na başvuran öğrencileri seviyelerine göre
sınıflara yerleştirir.
• Öğretim Elemanı Ders Programı’nı (öğretim elemanlarının 40a, yüksek lisans/ doktora
çalışmaları ile sabah ya da öğle ve gün isteklerine göre) Güz ve Bahar Dönemleri ile Yaz Okulu
için oluşturur ve müdürlüğün onayına sunar.
• 40a ile diğer fakültelerde ders vermek üzere görevlendirilecek öğretim elemanlarını belirler ve
müdürlüğün onayına sunar.
• Kadrolu, sözleşmeli ve yabancı uyruklu öğretim elemanı ihtiyacını belirler ve müdürlüğe talepte
bulunur.
• Kadrolu öğretim elemanı işe alım sürecinde sınavları hazırlar; sınav jürisi ile beraber sınavı
uygular; başarılı olan adayları müdürlüğe sunar.
• Sözleşmeli öğretim elemanı (31. madde) alımlarında mülakat sonucunda uygun görülen adayları Yönetim Kurulu’nun onayına sunarak süreci başlatır.
• Yabancı uyruklu öğretim elemanı (34. madde) alımlarında ilgili birim komitesi ile adayı mülakat
yapar; adayın hazırladığı örnek ders sunumunu değerlendirir; uygun adayları yönetim kurulunun onayına sunar; işe alım sürecini personel birimi ile öğretim elemanı arasında iletişimi
sağlayarak başlatır.
• Derse gelemeyen öğretim elemanının yerine öğretim elemanı ayarlar ve bu kişinin ders ücretini
alabilmesi için müdürlüğe dilekçe sunar.
• Sözleşmeli öğretim elemanlarının ve ek derse giren kadrolu öğretim elemanlarının ödemelerinin yapılabilmesi için her ay ek ders formlarını imzalar.
• Akademik personelin öğretim sürecinde karşılaştığı bireysel sorunlara çözüm bulmaya çalışır.
• Bireysel olarak başvuran öğrencileri hazırlık eğitimi süreci ve idari süreçler hakkında bilgilendirir; kitap temini gibi öğrenci sorunlarına yardımcı olur.
• Sınav notlarının BYS’ye girişini takip eder; Öğrenci İşleri ve Bilişim idari personeli ile iletişim
içinde olur.
• Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesindeki birim bilgilerini oluşturur ve günceller.
• Öğretim elemanlarının her yıl yapılan Yıllık Akademik Performans Formunu değerlendirir ve ilk
3’e giren kadrolu, sözleşmeli ve yabancı uyruklu öğretim elemanları ile bunun dışında plaket
veya teşekkür belgesi alacakları belirler; müdürlüğün onayına sunar.
• Yüksekokul bünyesindeki diğer birim koordinatörleri ile beraber bir sonraki yılın akademik
takvim önerisini hazırlar ve müdürlüğün onayına sunar.
• Yüksekokul Yönetim Kurulu üyesi olarak Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.
• Kurumun diğer birim ve bölümleri ile işbirliği yaparak çalışır ve koordinasyonu sağlar.
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2.4. Ölçme ve Değerlendirme Komitesi Koordinatörü
Ölçme ve Değerlendirme Komitesi Koordinatörü hazırlık sınıfında derse girmeyip, zorunlu ders
yükümlülüğünü ofiste tamamlar.
Ölçme ve Değerlendirme Komitesinin çalışmalarını çağdaş eğitim kuramları doğrultusunda yürütür.
Ölçme ve Değerlendirme Komitesi üyeleri ile birlikte yaptığı çalışmalar aşağıdaki gibidir:
• Birimde yapılan kısa sınavları1, ara sınavları, MÜYYES sınavlarını 4 dil becerisini ölçecek şekilde
hazırlamak, eğitim koordinatörünün onayına sunmak; onaylanan sınavı –varsa– gerekli düzeltmeleri yaparak uygulamak
• Sınavın güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak
• Sınav görevlendirmelerini Birim Koordinatörü ile birlikte yapmak
• Gözetmen olan öğretim görevlilerini sınav yeri/ saati hakkında bilgilendirmek
• Öğretim elemanlarını sınavın işleyişi ile ilgili bilgilendirmek üzere ‘sınav uygulama yönergesi’
hazırlamak ve ilgili kişilere ulaştırmak
• Sınav evrakını çoğaltarak, dosyaların eksiksiz olarak hazırlanmasını sağlamak
• Akademik takvimde belirlenmiş olan dış sınavları gereksinim çözümlemesi yaparak hazırlamak ve uygulamak
• MÜYYES sonuçlarını Excel listelerine işlemek ve listeleri öğrenci işlerine göndermek
• Ara sınavların notlarını, öğrenci işlerinden gelen öğrenci not listelerine girmek ve BYS sorumlularına göndermek2
• Gerek görüldüğü durumlarda “dış sınavları” hazırlama sürecinde birimde görevli öğretim
elemanlarından yardım almak
1
2

İngilizce Birimi’nde kısa sınavlar Program Koordinatörleri tarafından hazırlanmaktadır.
İngilizce Biriminde notların BYS’ye girilmesi işlemi sınavı değerlendiren öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır.

17
17

Bahsi geçen dış sınavlar aşağıdaki gibidir:
o Tezli Yüksek Lisans Programları için Yabancı Dil Sınavı (yılda iki defa uygulanır),
o Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Yabancı Dil Sınavı,
o Farabi Yabancı Dil Sınavı,
o Mevlana Yabancı Dil Sınavı,
o Erasmus Yabancı Dil Sınavı,
o Kurumiçi/ Kurumlararası Yatay Geçiş Yabancı Dil Sınavı,
o Çift Anadal/ Yandal Yabancı Dil Sınavı,
o Merkezi Yatay Geçiş Sınavı Zorunlu Yabancı Dil Sınavı ve
o Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) Yabancı Dil sınavları.

2.5. Müfredat Koordinatörü
• Değişen ihtiyaçlara göre yenilenen müfredatın ve ders programının gözden geçirilmesi ve uyarlanması; bu amaçla öğretim elemanları ile öğrencilerden düzenli olarak geri bildirim alınması,
veri toplanması ve daha sonra alınan bu geribildirime göre yapılan yeni düzenlemelerin tüm
aşamalarına öncülük etmek
• Birim Eğitim Koordinatörü ile düzenli, YADYO Müdürü ve Müdür Yardımcıları ile ise gerekli
görüldüğü durumlarda toplantılar yaparak bilgi akışını sağlamak
• Öğretim elemanlarının ders programı dokümanlarına ve öğretimde kullanılan tüm materyallere dair bilinçlendirilmesi ve bunların etkin şekilde kullanımını sağlamak için program/ seviye
koordinatörleri ile düzenli toplantılar yapmak
• Ölçme ve Değerlendirme Komitesi ile gerekli toplantı ve çalışmaları yaparak bu birimle
işbirliğini sağlamak
• Çeşitli eğitimler ve oryantasyon çalışmalarına yardımcı olmak (yeni öğretim elemanlarının
hizmet içi eğitimlerinin sağlanması gibi) için Akademik/ Mesleki Gelişim Komitesi ile işbirliği
içinde olmak ve gerekli durumlarda komite üyeleriyle birlikte bilgilendirme toplantıları düzenlemek
• Eğitim ve öğretim ile ilgili her konuda Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarının
e-postalarla bilgilendirilmesini sağlamak
• Gelecekte kullanılacak kitaplara karar vermek amacıyla kitapların değerlendirilmesi, gözden
geçirilmesi ve denenmesi için çalışma grupları oluşturmak ve pilot uygulamalara öncülük
etmek
• Ders kitaplarını desteklemek için tüm beceri ve tüm seviyelerde yardımcı ders materyali hazırlamak
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• Müfredat Komitesi üyeleriyle birlikte ders kitaplarının ve ek materyallerin öğretim elemanlarına zamanında ve eksiksiz dağıtımını ve geri toplanmasını sağlamak
• Diğer kurumlardaki uygulamaları ve ilgili yayınları sürekli gözden geçirmek ve değerlendirmek
• Birimde her programda/ seviyede yapılan tüm kısa sınavların hazırlanması için komite üyeleriyle (seviye/ program koordinatörleri) birlikte çalışmak ve bu sınavların sağlıklı bir şekilde
uygulanmasını sağlamak
• Belirlenmiş ofis gün ve saatlerinde öğretim elemanlarının sorunlarını dinlemek ve sorularına
cevap bulmaya çalışmak.

2.6. Yüksekokul Sekreteri
Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının
alınmasında Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü’ne karşı birinci derecede sorumludur.
• Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kuruluna oy hakkı olmaksızın rapor tutma görevini yerine getirmek
• Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve üyelere dağıtmak
• Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarını Rektörlük Makamına bağlı birimlere veya
ilgili kurum ve kişilere iletmek
• Akademik ve idari hizmetlere ilişkin olarak M.Ü. birimleriyle yapılan yazışmaların hazırlanmasını ve Müdür’e onaya sunulmasını sağlamak
• Çeşitli bürolardan gelen evrakları Müdür’ün imzasına göndermek
• Müdür’e bağlı Yüksekokul’un her türlü organizasyonlarını düzenlemek
• Disiplin işlemleriyle ilgili yazışmaları hazırlamak
• Eğitim–Öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesine
yardımcı olmak
• Yüksekokul’a bağlı birimlerde yürütülen idari hizmetlerin yönlendirilmesini sağlamak
• Yüksekokul bünyesinde birim arşivi oluşturup sorumlusunu belirlemek, arşiv düzenini sağlamak
• Yüksekokul Sekreterliğine ait birimlerin taleplerini değerlendirmek ve cevaplandırmak
• Yüksekokul personelinin birbirileri ile olan ilişkilerini ve verilen görevleri yerine getirip getirmediklerini denetlemek
• Yüksekokul idari personelinin sicil raporlarını doldurmak
• Evrak ve dokümanların yönetmelikler doğrultusunda dosyalanmasını sağlamak
• Genel İdari Hizmetler ile ilgili olarak personelden ve diğer birimlerden gelen görüşleri ve
dilekleri değerlendirmek, cevaplamak ve Yüksekokul Müdürü’nün uygun bulduklarının yerine
getirilmesini sağlamak
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• Gelen–Giden evrakın düzenli bir şekilde dağıtımını sağlamak
• Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak
• M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokul idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu
bir şekilde çalışmasını sağlamak
• M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Yüksekokul Müdürü’ne öneride bulunmak
• Yüksekokul yazışmalarını yürütmek
• M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yürütmek
• Kurum içi ve kurum dışından gelen evrak ve eklerinin havalesini yaparak kaydedilmesini, birim
içi yönlendirilmesini sağlamak
• M.Ü. Rektörlüğü tarafından organize edilen toplantılara katılmak
• Gerekli evrakların mühürlenmesini sağlamak
• Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardımcı olmak
• Astların özlük haklarına ilişkin talepleri ile ilgilenmek
• Yüksekokul Müdürü tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

2.7. Yüksekokul Sekreterine Bağlı İdari Personel
2.7.1. Özel Kalem
• Müdür ve müdür yardımcılarının kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yürütmek, havale ve
imza dosyalarını kontrol etmek
• Müdürlük makamına imza dosyalarını iletmek ve imzadan sonra gerekli yerlere iletilmesini
sağlamak
• Müdür ve müdürlük tarafından düzenlenen protokol, davet ve törenlerin işleyişinde görev
almak; birimler arasında koordinasyonu sağlamak
• Müdürlüğün diğer kurumlar ile diğer özel ve tüzel kuruluşlarla iletişimini sağlamak
• Müdür ve yardımcılarının organize ettiği ve/veya katılacağı toplantılara ilişkin hazırlık yapmak,
ilgili kişilere duyuru yapmak ve toplantı odasını düzenlemek
• Müdürlük bünyesinde yapılan birim içi toplantılara katılmak
• Kurum içi ve kurum dışından gelen konukları karşılamak ağırlamak ve uğurlamak
• Müdür ve müdür yardımcılarının yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde gerekli hazırlıkları ve organizasyonları yerine getirmek
• Günlük ziyaretçi akışını düzenlemek
• Gelen kişilerin görüşeceği konuları önceden bilip randevunun oluşmasını sağlamak; Müdürlük
makamına aktararak randevunun oluşmasını sağlamak
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• Makamın günlük, aylık ve haftalık programının yapılmasını sağlamak ve takip etmek
• Makamın her türlü protokol ve törenle ilgili bilgilenmesini sağlamak ve bu işleri düzenlemek
• Makamla görüşmek isteyen kişilerin görüştüğü konuların gizliliğini sağlamak
• Kurum içinde görev yapan kişilerin makama bildirmek istedikleri konuları makama iletmek
• TestDaF Sınavı sonuç belgelerini katılımcılara teslim etmek.
2.7.2. Birim Sekreteri
• Birim koordinatörlerinin telefonlarına aranan ve arayanları bağlamak, haberleşmeyi sağlamak
• Her ayın sonunda yabancı uyruklu öğretim elemanlarının devam çizelgesi yazısını yazmak
• İdari ve mali işler tarafından her ay hazırlanan ek ders ücret formlarını öğretim elemanlarına
imzalatmak, formları kontrol etmek ve idari ve mali işlere teslim etmek
• Öğretim elemanlarının derse gelmedikleri günleri takip etmek, raporlu olan öğretim elemanları koordinatörlere bildirmek
• Derse gelemeyen öğretim elemanlarının telafi dersi yapmaları için sınıf temin etmek
• Öğretim elemanları için düzenlenen kimlik ve/veya pasoları teslim etmek
• İdari personel ve tüm öğretim elemanlarının bilgilerini toplayıp her biri için dosyalarını düzenlemek ve doldurulan formları teslim alıp, fotokopi ile çoğalttıktan sonra aslını ve bir nüshasını
kayıtta bulunan dosyalarına yerleştirmek
• MEB öğretim elemanlarına her dönem başı bursiyer ödev takip formlarını teslim edip doldurulduktan sonra teslim alıp fotokopi ile çoğaltıp asıl ve ilgili birimde kalan dosyalarına yerleştirmek
• MEB öğretim elemanlarına ve bursiyerlere kitaplarını ve materyal fotokopilerini teslim etmek
• MEB bursiyerlerinin bilgi formlarını görevlendirme yazılarını ve yapılan tüm yazışmaları hazırlamak ve dosyalamak
• MEB bursiyerlerinin dilekçelerini almak ve evrak kayıt bölümüne teslim etmek
• MEB bursiyerlerine kimlik kartı hazırlayıp teslim etmek
• MEB bursiyerlerinin tüm istek ve sorunlarını Müdür ve Müdür Yardımcılarına ve Koordinatörlere
iletmek
• Yüksekokul Müdürü’ne, Yüksekokul Müdür Yardımcıları’na, Yüksekokul Sekreteri’ne, Birim
Koordinatörlerine, MEB Koordinatörü, Ölçme ve Değerlendirme Komitesi üyelerine, sekreterlik görevlilerine, İdari ve Mali İşler görevlilere, Öğrenci İşleri görevlilerine ve çalışan tüm
elemanlara gereken durumlarda yardımcı olmak.
2.7.3. Personel İşleri Bürosu
• 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan yazışmaları hazırlamak
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• Öğretim Elemanı kadrolarına atama yapılabilmesi için ilan, ön değerlendirme ve sınav sonuçlarının yazışma işlemlerini yürütmek
• İdari ve Akademik Personelin özlük işlemleri ile ilgili kurum içi ve dışına yazışmaların koordinasyonunu sağlamak
• Kongre, konferans, toplantı, sempozyum vb. konularda gönderilen talepleri ilgili birimlere
iletmek
• Sendika üyelik yazışma işlemlerini yürütmek
• 657 Sayılı Kanunun 36.maddesinin uyarınca intibak işlemleri ile ilgili yazışmaları hazırlamak
• Göreve başlama, kadro ve görev değişikliği, vb. bilgilerin düzenli olarak BYS sistemine kaydedilmesi ve yazışma işlemlerini yürütmek
• Sosyal Güvenlik Kurumunda geçen hizmetlerini Emekli Sandığı hizmetleriyle birleştirilmesi
için yazışma işlemlerini yapmak
• İstifa, ücretsiz izin, askerlik hizmetleri ile ilgili yazışma işlemlerini yürütmek
• Mazeret izni, yıllık izin, yurtdışı izni ve hastalık raporları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,
yazışmalarının yapılmasının sağlamak ve denetlemek
• Emekli olmak isteyen personelin emeklilik işlemleri ile ilgili yazışma işlemlerini yürütmek
• Personelin mal bildirim beyannamelerinin doldurulması ve muhafaza edilmesini sağlamak
• Personel özlük dosyalarına girmesi gereken evrakların dosyalama işlemini takip etmek
• Dışarıdan, birimlerden ve bütün gelen dilekçelerle alakalı yazışmaları yürütmek
• Kararnameler (Terfi ve görev süresi kararname işlemleri, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi,
Hazırlık Sınıfı değerlendirme kararnameleri), yazışma işlemlerini yapmak
• Sicil özeti ve hizmet belgesi çıkarmak
• 2547 sayılı kanunun 34. maddesi uyarınca yabancı uyruklu öğretim elemanlarının atamaları,
yazışmaları, sözleşme işlemlerini yürütmek
• Sicil dosyalarını teslim almak ve ilgili makama göndermek
• Öğretim elemanlarına ait sicil işlemlerini yapmak
• 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca birimlerden gelen kurum içi ve kurum dışı görevlendirme teklifleri ve yazışma işlemlerini yürütmek
• 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca yapılan işlemlerin takibini sağlamak
• İkinci Eğitim görevlendirme, borçlanma işlemleri ve pasaport işlemlerinin yazışma işlemlerini
yapmak
• BYS sistemine veri girişi güncelleme işlemlerini yürütmek
• HİTAP (Hizmet Takip Programı)’a gönderim işlemlerini takip etmek.
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2.7.4. İdari ve Mali İşler Bürosu
2.7.4.1. Personel Ödeme İşlemleri
• 657 sayılı Kanuna tabi personelin, kadrolu ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının maaş
işlemleri ile kadrolu elemanların, 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine göre çalışan öğretim
elemanlarının ek ders işlemlerini yürütmek
• 31. Maddeye tabi ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının SGK giriş-çıkış işlemlerini yapmak
• Akademik/ İdari personelin maaşlarına ait sosyal güvenlik prim dosyalarının sosyal güvenlik
kurumuna internet üzerinden gönderilmesini ve ödeme emirleri ile teyidini sağlamak
• Yaz Okulu bütçesini hazırlamak ve öğretim elemanlarına ödeme işlemlerini yapmak
• Emekli personele ait yol tazminatı ödemelerini yapmak
• Kadrolu akademik/ idari personelin yolluk/ yevmiye ödemelerini yapmak
• Doğum/ ölüm, giyim yardımı vb. sosyal haklara ait ödemeleri yapmak
• Kısmi zamanlı öğrenciye yapılacak ödemeler için puantaj hazırlamak
• TestDaF sınavına ait ödeme işlemlerini ve Erasmus sınavına ait banka hesap numaralarını
düzenlemek.
2.7.4.2. Satın Alma Görevleri
• Yüksekokul bütçesinden satın alma işlemlerini yapmak
• Koordinatörlerin talepleri doğrultusunda dil kursları için gerekli satın alma yazışmaları yapmak
• Makine-Teçhizat, demirbaş, bilgisayar, yazılım ve dersler için gerekli bilgi kaynaklarının satın
alımlarını ve tahakkuk takibini yapmak.
2.7.4.3. Bütçe ile İlgili Görevler
• Döner Sermaye Bütçesini hazırlamak
• Rektörlük bütçesini hazırlamak
• Bütçeyi takip etmek, revize veya aktarma gerekirse yapmak.
2.7.4.4. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Görevleri
• Yıl başında görev yapacak personelin listesini ve görevlerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne bildirmek
• Gerek idari, gerek eğitim alanında kullanılacak ihtiyaçları ve miktarlarını tespit etmek
• Satın alınan malların muayenesi, sayılarak teslim alınması, satın alma evraklarının onaylanmasını takiben, talep eden kişilere ürünleri vermek ve zimmet işlemini yapmak; yedek olarak
alınanları depoda muhafaza etmek; kullanıcıdan teslim alınan kullanımı mümkün olmayan
taşınırları kayıttan düşülme işlemi tamamlanana kadar muhafaza etmek
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• Kullanıcılardan teslim alınan ürünün zimmet iade işlemini yapmak
• Ekonomik ömrünü tamamlayan, kullanılmayacak durumda olan malların TKYS ortamında
kayıttan düşmek; HYS ye göndermek ve Rektörlük ile gerekli yazışmaları yapmak
• Tüketime verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere vermek; ambar envanterini güncellemek
• Aylık periyodlarla yapılan tüketim takibini Döner Sermaye Konsolide Görevlisine bildirmek
• 3’er aylık periyodlarla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Ayniyat) Yetkilisine tüketim raporunu göndermek
• Ayrılmak veya emekli olmak isteyen personelin taşınır zimmet takibini yapmak
• Yıl sonunda yapılan işlerle ilgili cetvelleri hazırlayıp konsolide yetkilisine bildirmek
• Döner Sermaye aracılığıyla alınan taşınırları TKYS sistemine girmek, HYS sistemine işlenmek
ve gerekli yazışmaları yapmak
• İhtiyaç fazlası taşınırları ihtiyacı olan birimlere talepleri doğrultusunda devrini yapmak
• Bakım onarımı gereken bina içi ve dışı alanlar ile mal ve malzemeleri ilgili yere bildirmek
• Aylık periyodik bakım sözleşmelerini hazırlamak, aylık fatura takibinin yapmak
• Yüksekokul ile MÜSEM arasında düzenlenen Yabancı Dil Kurslarından elde edilen gelir ve
yapılan gider takibinin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü kapsamında oluşturulan Yüksekokul Bütçesi ile yapılan işlemlerin takibini yapmak.

2.7.5. Bilişim Sorumlusu
• Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesi içeriklerini geliştirmek, düzenlemek ve YADYO duyurularını web sitesinde yayınlamak
• Yüksekokulumuz gelen evraklarını kayıt etmek ve ilgili birime havale yapmak
• Yüksekokulumuz EBYS Sorumlusu olarak, EBYS’yi (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) düzenli
olarak takip etmek ve oluşan problemleri çözümlemek
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• Personel İşleri görevlerine yardımcı olmak
• MEB Bürosu organizasyonlarında görev almak, istatistik çıkarmak, duyuru ve ilanlarını yayınlamak
• MÜSEM Bürosu sertifika ve belge yazışmalarını yapmak, web sayfasını hazırlamak ve program
tarihlerini güncel tutmak, sınav notlarını yayınlamak
• Yüksekokulumuz etkinlik, gösteri, toplantı vb. organizasyonlarda kullanılan konferans ve
toplantı salonlarının cemre sistemi (cemre.marmara.edu.tr) üzerinden rezervasyonlarını
yapmak ve yazılarını yazmak
• Destek talep sistemi üzerinden gelen öğrenci destek ve yardım taleplerini takip etmek, talepleri
cevaplamak, ilgili birimlere aktarmak
• Yüksekokulumuz Sivil Savunma Sorumluluğu görevini yürütmek
• Yabancı Diller Yüksekokulu bürolarında kullanılan bilgisayarlarda oluşan yazılımsal ve
donanımsal problemleri çözümlemek
• Büro elemanlarına gerektiği zaman teknik ve işletmenlik alanında gereken bilgileri aktarmak
• Laboratuvarlardaki ve Yüksekokulumuzdaki internet ağı ve erişiminin etkin ve düzgün bir
şekilde hizmete açık olmasını sağlamak
• Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına bilgisayar ve bilgisayar işletmenliği
konusunda gerekli olduğu zamanlarda gereken desteği vermek
• M.Ü Bilişim Merkezi ile koordinasyonlu olarak çalışıp, Yüksekokulumuzda kullanılan masaüstü
ve dizüstü bilgisayarlarının MAC adreslerinin sabit IP’lerle eşleşmesini sağlamak ve bu konudaki gereken takibatı yürütmek
• TestDaf sınavının bilgisayar ortamında yapılan bölümlerinin tüm teknik altyapısını hazırlamak,
sınav esnasında çıkabilecek teknik aksaklığı gidermek ve sınav sonrasında sınav kayıtlarının
güvenli bir şekilde teslimatını sağlamak
• Yüksekokulda görevli öğretim elemanlarının görsel ve işitsel ders materyallerinin istekleri
doğrultusunda çoğaltım ve tedarikini sağlamak
• Bilgisayar laboratuvarları ve bilişim işleriyle ilgili gereken yazışmaları yapmak
• Yüksekokulda kullanılan bilgisayarlarda ortaya çıkan sorunlarla ilgili teknik destek sağlamak
• Yüksekokulun düzenlediği Konferans, Seminer, Hizmet İçi eğitim vb. etkinliklerde gereken
teknik altyapıyı kurmak ve etkinlikler esnasında kullanılan sunum ve materyallerin tedarikinde
yardımcı olmak
• Yüksekokulumuz WEB Sayfası Sorumluluğu ve Yüksekokulun EBYS Sorumluluğu, Yüksekokulumuz Bilişim Sorumluluğu, Yüksekokulumuz Ağ Bağlantıları Sorumluluğu ve Yüksekokulumuz Cemre salon rezervasyon sorumluluğu görevlerini yürütmek.
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2.7.6. Öğrenci İşleri Sorumlusu
• MÜYYES (Yeterlilik) sınavlarının çoktan seçmeli bölümleri için optik kağıtlarının kontrolü ve
okutulmasını sağlamak
• MÜYYES (Yeterlilik) sınav sonuçlarının çıktısını alarak listelemek, sonuçların ilan edilmesini
sağlamak ve sonuçları otomasyon birimine, ilgili birimlere ve fakültelere üst yazı ile bildirmek
• Öğrencilerin itiraz dilekçelerini işleme koyup, sınav kağıtlarının tekrar okutulmasını sağlamak
• Yeterlilik sınavı sonrası öğrencilerin seviyelerine göre sınıflara yerleştirilmesini sağlamak
(İngilizce Birimi’nde öğrenciler Birim Eğitim Koordinatörü tarafından sınıflara yerleştirilir.)
• Öğrenci yoklamalarının BYS’de kontrolünü yaparak, ana sayfaya aktarılmasını ve ilan edilmesini sağlamak
• Yönetim Kurulu’nun onayladığı öğrenci sağlık raporlarını sorumlu öğretim elemanlarına iletmek
• Yapılan ara sınavlar için tüm sınıflara ait not çizelgelerinin hazırlanması, yapılan ara sınavlar
için hazırlanan listelerin bütün Hazırlık Birim Koordinatörlerine ve Ölçme ve Değerlendirme
Koordinatörlerine gönderilmesini sağlamak
• Öğretim elemanlarından gelen not çizelgesinin bütün sınav kâğıtlarının kontrolünü yapmak
• Akademik yılsonunda yeterlilik sınavı için sınıf listelerinin hazırlanmasını, listelerin öğrencilere
web sitesinde ilan edilmesini (bu sınıf listelerinin öğretim elemanlarına gönderilmesini) sağlamak
• MÜYYES notlarının BYS’de ilan edilmesini sağlamak
• Yeterlilik sınav sonuçlarını fakültelere bildirmek.
2.7.7. Destek Hizmetleri Sorumlusu
• Binanın ders yapılmasına uygunluğunu kontrol etmek
• Derslik binasını ve sınıfları derse hazırlamak
• Temizlik yapmak ve kontrolünü sağlamak
• Araç-gereçlerin taşınmasını sağlamak
• Laboratuvarda bulunan elektronik cihazların kontrolünü yapmak ve mekan temizliğini denetlemek
• Yüksekokulda yaşanan acil durumlarda ambulans çağırmak.
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3. ÖĞRETİM ELEMANLARI
3.1. Öğretim Elemanlarının Akademik Sorumlulukları
• YADYO müfredatına bağlı kalarak dersini planlamak ve etkin bir şekilde uygulamak
• Öğrencileri olumlu güdüleyerek sağlıklı bir öğrenme ortamı yaratmak
• Derslerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için kendisiyle aynı sınıfta görev yapan diğer öğretim
elemanlarıyla devamlı iletişim halinde olmak
• Sınav kâğıtlarını belirtilen zamanda ve esaslara uygun olarak değerlendirmek
• Bireysel akademik gelişimine önem vermek ve alanındaki uygulamaları takip etmek
• Müfredata katkısı olacağını düşündüğü ek materyalleri Müfredat Komitesine sunmak
• Derslerde YADYO tarafından belirlenmiş ders materyallerinin dışında materyal kullanmamak.

3.2. Öğretim Elemanlarının İdari Sorumlulukları
• Öğrenci yoklama kayıt ve not bilgisinin BYS’ye zamanında girişini sağlamak ve sınav raporlarının çıktısını alıp, imzalayarak Öğrenci İşlerine teslim etmek
• Eğitim Koordinatörü tarafından gerçekleştirilen toplantılara ve Hizmet İçi Eğitim seminerlerine
katılmak
• Akademik gelişim amacıyla düzenlenen ve katılımı zorunlu olan idari toplantılar, çalıştaylar ve
seminerlere katılmak
• Derse girememesi durumunda Birim Eğitim Koordinatörünü haberdar etmek
• Sağlık raporu olmaması durumunda gelmediği gün için dersini telafi etmek
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• Marmara Üniversitesi uzantılı e-postaları düzenli olarak kontrol etmek ve kurum içi bilgi ağının
bir parçası olduğunun bilincinde olmak
• Sınav gözetmenliği görevini yerine getirmek
• Sınav kâğıtlarını değerlendirmek
• Uygun olmayan öğrenci davranışını anında Eğitim Koordinatörüne bildirmek.

3.3. Akademik/ Mesleki Gelişim Komitesi ve Koordinatörü
Komiteyi yöneten 1 koordinatöre bağlı olarak çalışan üyelerden oluşur.
Akademik/ Mesleki Gelişim Komitesi Koordinatörü Görev ve Sorumlulukları
• Mesleki Gelişim ve Yabancı Dil Eğitimi konularını içeren, yurtiçi ve dışında, konsolosluk, kültür
merkezleri veya diğer üniversitelerde düzenlenen konferans, seminer ve çalıştaylara katılmak
ve bu yolla alandaki yenilik ve değişiklikleri takip ederek öğretim elemanlarını gereksinimleri
doğrultusunda bu eğitimlere yönlendirmek
• Komite tarafından hazırlanan ihtiyaç analizleri sayesinde öğretim elemanlarının ihtiyaç duydukları konuları belirlemelerine yardımcı olmak ve bu konular üzerinde birim üyeleri ile detaylı
araştırma yaparak güncel bilgi ve/veya yaklaşımları belirlemek
• İhtiyaç analizi sonuçlarına göre projeler üretip yürütmek ve alandaki uzman eğiticiler ile bağlantı kurarak kurumda eğitim seminerleri vermelerini sağlamak
• “Eylem veya Keşif Araştırması’nda görev alacak “mentorları” belirlemek; araştırmanın sürecini
yönetmek ve takip etmek
• Tüm komite üyeleri ile birlikte araştırmaların sonuçlarının paylaşılmasını sağlayacak olan
seminer veya sempozyumu planlamak ve yürütmek
• “Eşleştirme Sistemi” kapsamında yeni sözleşmeli ve kadrolu öğretim elemanlarının kuruma
akademik ve sosyal anlamda uyum süreçlerini kolaylaştırmak için “Oryantasyon” sürecini
planlamak ve aktif olarak görev almak
• Komite üyeleri ile beraber yeni öğretim elemanlarına akademik uyum çerçevesinde çalıştaylar
düzenlemek
• Koordinatör de dahil olmak üzere, her bir komite üyesinin kendisi ile eşleştirilmiş yeni öğretim
elemanlarının ders gözlemlerini yapmak
• Gözlem öncesi görüşmede gözlenecek olan dersin planı belirlemek
• Gözlem sonrası toplantılarda ise sözlü dönüt vermek; “eş”lerini ders gözlemlemeleri için
sınıfına davet etmek
• Akademik yılın bitiminde bu sistemi değerlendirmek için hazırladığı değerlendirme anketini
yeni öğretim elemanlarına vermek
• Akademik yılsonu toplantısında komite üyeleri ile anket sonuçlarını paylaşmak ve bir sonraki yıl
için yol haritasını çizmek
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• Ders programı uygulanırken öğretim elemanlarının karşılaştıkları problemlerin çözümünde
yardımcı olmak
• Birime başvuran aday öğretim elemanlarının, örnek ders sunumu ve bunu müteakip gereksinimlere göre belirlenen aşamalardan oluşan göreve alım sürecinde birim koordinatörüyle iş
birliği içinde olmak
• YADYO bünyesinde bulunan diğer alt birimlerin Akademik/Mesleki Gelişim Komitesi üyeleriyle
belirli aralıklarla öğretim elemanlarının eğitim gereksinimlerini saptamak ve değerlendirmek
amacıyla toplantılar yapmak.

3.4. Engelli Öğrenci Birim Danışmanı
Marmara Üniversitesi YADYO Engelli Öğrenci Birimi aynı zamanda Marmara Üniversitesi
rektörlüğüne bağlı Engelli Öğrenci Birimi ile ortaklaşa çalışmaktadır. Her akademik yıl başında
tüm öğrencilere engellerini ve sorunlarını belirttikleri bir anket uygulanır. Bu anketin sonuçlarına
göre YADYO bünyesindeki engelli öğrenciler belirlenir. Bu öğrencilerle düzenli aralıklarla birim
üyesi hocalar tarafından ve yüksekokulumuz hemşiresi eşliğinde toplantılar yapılır. Engelli Öğrenci
Birimi, Müdür yardımcısına bağlı bir birimdir. Engelli Birim Koordinatörlüğünün misyon ve vizyonu
Marmara Üniversitesinin aşağıda belirtilen bağlantı adresinde yer almaktadır:
bit.ly/2HySBWI
Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Engelli Öğrenci Birim danışmanı aynı zamanda rektörlüğe de bağlı
koordinatördür. Görev tanımı aşağıdaki bağlantı adresinde yer almaktadır: https://goo.gl/GgGe5i

4. İLKELERİMİZ
4.1. Program Geliştirme İlkesi
Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun temel amacı tüm dört dilde Türkiye
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde B2.1 dil seviyesinde olmayan öğrenciler için etkili bir
dil öğrenim süreci yaratarak üniversitemizdeki lisans eğitimlerini daha kolay sürdürebilmelerini
sağlamaktır. Bu doğrultuda, YADYO 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

29
29

ve yıllık müfredat programları, ders kitapları, materyaller, bilgisayar donanımı ve değerlendirme
süreç ve kriterleri birbiriyle uyumludur ve düzenli olarak değerlendirilip gözden geçirilmektedir.
Koordinatörler, müfredatların hem öğrenci hem öğretim elemanları tarafından görülmesi için
gerekli çoğaltmayı yapar, gerektiğinde müfredat planı sınıflarda öğrencilerin göz atabileceği şekilde
asılır veya ellerine verilir. Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenme Programının
öğeleri aşağıdaki gibidir:
4.1.1. Öğrenme Çıktıları
Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Almanca, Fransızca, İngilizce ve Türkçe Birimi
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 aşağıda belirtilen seviyelerde eğitimlerini tamamlarlar:
BİRİMİN ADI

DİL SEVİYESİ

Almanca

B2.1

Fransızca
İngilizce (Lisans)

B2.1

İngilizce (Ön Lisans)

B1

Türkçe

C1

B2.1

4.1.2. Öğretme ve Öğrenme Materyalleri
Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık biriminde kullanılan ve yayınevleri
aracılığı ile temin edilen ders kitapları, Eğitim Koordinatörü, Müfredat Komitesi ve Koordinatörü
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 tüm
birimlerin Müfredat Komitesi tarafından geliştirilen ek materyallerle desteklenir. Ayrıca ihtiyaca
göre öğretim elemanları ve müfredat komitesi kendi orijinal çalışma materyallerini hazırlar.
Yüksekokulda ders saatleri dışında öğrencilerin kullanımı için kitaplar, alıştırma kâğıtları ve
laboratuvarlarda bilgisayarlar mevcuttur. Bu araçların sınıf dışı kullanımı öğrencilerin otonom
çalışma stratejisini edinmelerine yardımcı olur.
4.1.3. Değerlendirme
Her bir değerlendirme unsuru öğrenme çıktıları doğrultusunda belirlenir ve müfredata dahil edilir.
Dönem boyunca verilecek kısa sınavlara ek olarak, ara sınav ve yeterlilik sınavları, öğrencilerin
hazırlaması gereken portfolyo dosyası ya da ödevler programa dahil edilmiştir. Öğrenciler,
değerlendirme süreci ve unsurlarıyla ilgili olarak detaylı olarak bilgilendirilir (örnek soru,
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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.
Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun amacı:
• Öğrencilerin dilbilimsel ve akademik ihtiyaçlarını karşılamak
Öğrencilerine yüksek kalitede dil eğitimi sunarak onların dil bilinç ve bilgilerini iyileştirmek ve
hazırlık programını bitirdiklerinde dersleri takip etmek için gerekli altyapı ve stratejileri edinmiş
olmaları, kapsamlı yazıları anlayabilecek çeşitli türlerde yazılar yazabilmeyi, hedef dili uygun ve
doğru olarak kullanarak iletişim kurabilmek için kendilerine gerekli olacak dört dil becerileriyle
donatmayı amaçlamaktadır.
• Otonom öğrenmeyi teşvik etmek
Hazırlık programı öğrenmenin sınıf ortamı ile sınırlı olmadığını ve olmaması gerektiğine inandığından,
öğrencilerin sınıf ortamı dışında da öğrenmeye devam edebilmesi ve kendi öğrenmelerine yardımcı
stratejilerini kazanmaları gerekmektedir. Akademik ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için öğrencilere
laboratuvar ve kütüphane desteği sağlanmaktadır.
• Akademik danışmanlık sağlamak
Öğrencilerin başarılı ve huzurlu bir akademik yıl geçirmelerini sağlamak amacıyla sınıfların
danışman öğretim elemanları ve/ veya koordinatör tarafından ders programlarında öğrencilerine
ders programları dışında yardımcı olabilecekleri bir saat danışmanlık hizmeti verilmektedir.

4.2. Öğrenci Eğitim İlkesi
Marmara Üniversitesi YADYO öğrencilerinin kendi kendine öğrenebilme becerisi kazanabilmeleri için
öğrencilere gerekli fırsatların, danışmanlık hizmetlerinin, eğitimin, beceri ve tekniklerin verilmesini
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amaçlar. Marmara YADYO aynı zamanda öğrencilerde, akademik ve sosyal yaşantıları için yabancı
dil bilmenin önemi hakkında farkındalık yaratmaya önem vermektedir. Bunun için öğrenciler sınıf
aktivitelerinin yanı sıra konuşma kulüpleri, yarışmalar (Kahoot vb.) ve video projeleri gibi sınıf içi ve
sınıf dışı etkinlikler ile her iki alanda da dili etkili kullanma ve kendilerini ifade etmeleri için teşvik
edilir. Bunun için aynı zamanda her yıl Nisan ayında Kültür Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler
yapılmaktadır ve etkinlikler hakkında bilgi YADYO Web sayfasında yer almaktadır.

4.3. Ölçme ve Değerlendirme İlkesi
Değerlendirme, öğrencilerin öğrenmesini teşvik etmeyi ve süreç içerisindeki gelişimlerini izlemeyi
amaçlar. Bu nedenle, 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 çalışmaların olduğu portfolyo tutmaları veya yazı
atelyeleri istenir; bunlar sınavlardan bağımsız olarak notlandırılır. Her dönem için 3. Ara Sınav
notu bu çalışmalardan, kısa sınavlardan, çevrim-içi çalışmalardan/ dönem ödevleri ve projelerden
oluşur.

Sınavlarda, öğrencilerin dört dil becerisi (okuma, yazma, dinleme ve konuşma)
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 veya 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 sitesi üzerinden bilgilendirir.
Öğrencilere ayrıca üretken becerilerin (konuşma ve yazma) değerlendirilmesinde kullanılan
kriterler hakkında bilgi verilir. Sınav sonuçları, sorumlu öğretim elemanları tarafından BYS (Belge
Yönetim Sistemi)’ye not girişi yapılarak açıklanır.
4.4. Gözetmenlik İlkesi
Öğrencilerin notlandırılması ve sınav süreçlerinin tam olarak gerçekleştirilmesi Marmara
Üniversitesi YADYO için oldukça önemlidir. Güvenliğin sağlanması, sınavların adil ve uygun bir
halde gerçekleştirilmesi ve tüm öğrencilerin uygun bir ortamda sınava girebilmesi için gözetmenler
önemli bir sorumluluk altındadırlar. 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.
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Gözetmenlik Prosedürü
1. Sınav tarihleri ve sınav yeri YADYO’nun web 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.
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.

4.5. Notlandırma İlkesi
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
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çalışmaları, vb. ile değerlendirilirler. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri birbirinden
bağımsız olarak puanlanır ve öğrencilerin genel başarı notunu oluştururlar.
4.5.1. 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
4.5.2. Notlandırma Prosedürleri
MÜ-YADYO Hazırlık sınıfları için notlandırma prosedürü 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.

4.6. Öğretim Elemanı İstihdam İlkesi
M.Ü. YADYO’nun ve öğretim elemanı adaylarının takip etmesi gereken aşamalar aşağıdaki gibidir:
• YADYO Müdürü (2547 SK.32 mad.) gereği ihtiyaç duyulan öğretim elemanı sayısını Marmara
Üniversitesi Rektörlüğüne iletir.
• MÜ Rektörlüğü Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) ile gerekli yazışmaları yürütür.
• YÖK ihtiyacı onaylar ve kadro verir.
• Okutman/ Öğretim Elemanı alım ilanı, MÜ web sitesinde yayınlanır.
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• Adaylar istenen belgelerle (özgeçmiş, diploma, transkript, askerlik ilişiği olmadığına dair belge,
ALES sonuç belgesi, Yabancı Dil Sınav sonuç belgesi ve vesikalık fotoğraf) birlikte şahsen ya da
posta ile başvuru yapar.
• Adaylar, MÜ web sitesinde belirtilen tarihte sözlü sınava alınırlar.
• Sınav, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Ve Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” hususlarına göre uygulanır.
• MÜ Personel İşleri Daire Başkanlığı işe alım sürecini yürütür.
• Kazanan adaydan YADYO personel işleri “SGK işe başlama bildirgesi,” “Aile durum bildirimi,”
“Aile yardım bildirimi” ve “Mal beyannamesi” belgelerini ister.
• Yeni okutmanlar/ öğretim elemanlar, YADYO Mesleki/ Akademik Gelişim Birimi tarafından

oryantasyon programına alınır ve görevlerine başlarlar.

4.7. Mesleki/ Akademik Gelişim İlkesi
Mesleki/ akademik gelişimin, etkili öğrenme ve öğretme konusunda büyük önem taşımasından
dolayı YADYO’nun tüm birimlerinde kurulmuş olan Mesleki/ Akademik Gelişim Komitesi, düzenli
olarak “Eylem veya Keşif Araştırması” yapar. İhtiyaç analizleri vasıtası ile öncelikle öğretim
elemanlarının ihtiyaç duydukları konuları, sonra bu konular üzerinde güncel bilgi 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.

4.8. Personel Teşvik İlkesi
M.Ü. YADYO bünyesinde akademik personele sağlanan teşvik olanakları aşağıdaki gibidir:
4.8.1. Akademik Teşvik
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel kanununun ek4. maddesine dayanarak geçmiş akademik yılda yapılan çalışmalar karşılığı ilave ücret verilmektedir.
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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 Müdürü’ne iletilir. YADYO Müdürlüğü dosyaları Rektörlüğe
bağlı Akademik Teşvik Komisyonu’na iletir. Kabul edilen dosya sahibi öğretim elemanı aldığı puana
göre maaşında teşvik ödeneği alır.
4.8.2. 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.

4.9. Şikayet İlkesi
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 şikayet YADYO tarafından dikkate alınır. Tüm şikayetler gereken
hassasiyet gösterilerek çözüme kavuşturulur. Resmi olmayan şikayetler taraflar arasında konuşma
yoluyla çözülürken, dilekçe ile yapılan şikayetler ilgili birime teslim edilir ve Marmara Üniversitesi
tarafından kabul edilen Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen yasal prosedürler takip edilir. Yönetmelik
bağlantı adresi aşağıdadır.
https://goo.gl/8A8tRE

4.10. Öğrenci Şikayet 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 şikayet dilekçeleri Yüksekokul
Müdürlüğü’ne iletilir. Yazılı şikayet 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 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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4.11. Öğretim Elemanı Şikayet 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

4.12. İdari Personel Şikayet 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 prosedür takip edilir. Disiplin yönetmeliği
bağlantı adresini aşağıda bulabilirsiniz.
https://goo.gl/UATy6j

4.13. Geribildirim İlkesi
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
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.

4.14. Karar Verme İlkesi
YADYO amaç ve vizyonu doğrultusunda alınan kararlar, öğrencilerle ve öğretim elemanlarıyla
paylaşılır. Karar verme sürecinde her bireyin düşüncelerine değer verilir ve karar verme sürecinde
dikkate alınır. Koordinatör, müdür yardımcısı ve öğrenci temsilcilerinin birlikte bulundukları
toplantılarında öğrencilerden gelen eleştiri ve istekler görüşülür. Bu görüşmelerin sonucunda
gereği yapılır.
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4.15. Kopya İlkesi
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 prosedürler
izlenmektedir:
• Öğrenci, sınav görevlisi öğretim elemanı tarafından uyarılır.
• Kopya çektiği bariz bir şekilde belirlenen öğrenci için MÜ-YADYO Öğrenci El Kitabında 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

4.16. Kalite İlkesi
Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda eğitim-öğretim faaliyetlerinde kalitenin
arttırılması için aşağıdaki hedef ve ilkeler doğrultusunda çalışılmaktadır:
• 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 şikayetlerini dersliklerin olduğu
binada yer alan dilek kutuları ile ifade edebilmelerine yardımcı olmak.

5. ÖĞRETİM ELEMANLARINA İLİŞKİN HUSUSLAR
5.1. Çalışma Saatleri
• Öğretim elemanlarının çalışma saati aktif eğitim-öğretim faaliyetlerinin olduğu dönemde o
akademik yıla ait ders programlarına göre belirlenir. Mazeretler için ilgili Eğitim Koordinatörü
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ve Program/ Seviye Koordinatörü ile iletişime geçilmesi gereklidir. Ders saatleri dışında koordinatörlerin 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.

5.2. Sistem Girişleri
• BYS görevlisi3 öğretim elemanı dönem başında koordinatör tarafından belirlenir ve öğrenci
işlerine bildirilir.
• Rektörlüğün bilişim bölümü öğrenci işlerinden aldığı öğretim elemanlarının isimlerini BYS
görevlisi olarak atar.
• BYS görevlisi öğretim elemanı haftalık olarak devamsızlıkları girer ve ay sonlarında sayfasından
raporun çıktısını imzalayarak öğrenci işlerine iletir.
• BYS görevlisi öğretim elemanı devamsızlığın dışında 3. Ara Sınav olarak geçen notu belirleyen
diğer notları da (kısa sınavlar, sunumlar, kelime testleri, vb.) sisteme girmesi gerekmektedir.
• BYS görevlisi öğretim elemanı devamsızlık ve not girişinde kendi inisiyatifini kullanamaz.

5.3. 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.
• Eğitim koordinatörü, ders akışının bozulmaması ve öğrencilerin müfredattan geri kalmaması
için izinli öğretim elemanının yerine öğretim elemanı tayin eder.
• Öğrencilerin yoklamaları girdikleri sınıfın öğretim elemanı tarafından yoklama kağıdına alınır
ve daha sonra raporlu olan öğretim elemanına göreve başladığı gün iade edilir.
• Öğretim elemanı telafi dersi yaparak ek ders ücretini almak üzere idari ve mali işlerine dilekçe
verebilir.
• Öğretim elemanı, telafi yapacağı günler için birim koordinatörüne dilekçe verir, koordinatör
dilekçeyi değerlendirir ve gereken işlemi yürütür.
• Öğretim elemanı mazeretli olduğu günlerdeki dersleri için bir başka öğretim elemanı ile değişim yapabilir. Ders değişikliği ile ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesinden öğretim elemanı
sorumludur. Yapılan değişiklik bir dilekçe ile ilgili birim koordinatörüne bilgilendirilmelidir.
• Öğretim elemanının izin ve görevlendirme işlemlerinde de aynı akış geçerlidir.
• Yıllık izin talebinde bulunmak için öğretim elemanı yüksekokul personel işlerinden istemde
bulunur. Daha sonra, talebini önce ilgili birim koordinatörüne, daha sonra müdüre onaylatmak
zorundadır.
3

BYS görevlisinin yürüttüğü görevleri İngilizce Birimi’nde sınıfın sorumlu öğretim elemanı yerine getirmektedir.
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5.4. Duyuruların Takibi
Tüm öğretim elemanları idari birimden gelen duyuruları takip etmek ve belirtilen hususlara riayet
etmekle yükümlüdür. İdari ve akademik duyurular http://ebysbilgi.marmara.edu.tr/ adresinden
kişiye direkt tebliğ ile ya da müdürlük ilgili birim koordinatörünün e-mail adresi yolu ile iletilebilir.
Öğretim elemanları kayıtlı iletişim bilgilerini güncel tutmalıdır ve EBYS (Elektronik Belge Yönetim
Sistemi) ve BYS (Bilgi Yönetim Sistemi)’lerini düzenli olarak kontrol etmelidir.

5.5. 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 edilecekse 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.

6. İDARİ PERSONELE İLİŞKİN HUSUSLAR
6.1. Çalışma Saatleri
İdari personelimizin çalışma saatleri valilik tarafından belirlenen 08:30-16:30’dur. Mesaiye
başlamada mümkün olduğunca 10-15 dakikadan fazla süreli gecikme yapılmaması, eğer belirlenen
sürelerden fazla değerde bir gecikme yaşanacaksa vakit geçirilmeksizin birim koordinatörünün
veya yüksekokul sekreterinin haberdar edilmesi beklenmektedir. Yüksekokul sekreteri her gün
idari personelden görev başında olduklarına dair imza almaktadır.

6.2. Görev Bilinci
İdari personelimizden 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.

6.3. İzinler
Personelimiz mevzuata uygun şekilde yıllık/ idari izin kullanabilirler. Ancak yoklukları nedeniyle
oluşabilecek iş yükünün altından kalkabilmek adına özellikle yıllık izin istemlerinde belli bir program
dahilinde izin verilebilmektedir. Personelin sağlık sorunları sebebiyle rapor almaları durumunda en
geç üç gün içerisinde raporlarını yüksekokul sekreterliğine teslim etmelidir.
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6.4. Ofis Malzemeleri Kullanımı
Personelin zimmetine verilmiş teknolojik aletlerin kullanımında titiz davranılması beklenmektedir.
Bozuk aletlerin/ eşyaların tamiri ya da sarf malzemelerinin yenilenmesi için personelimiz bakım/
onarım dilekçesi doldurarak yüksekokul müdürlüğüne başvurabilir.

7. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİKLER
7.1. Yükseköğretim Kanunu
Kanun Numarası: 2547 Kabul Tarihi: 4/ 11/ 1981
Bağlantı adresi: https://goo.gl/omZP1W
Bu kanun yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının
ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim – öğretim,
araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük
içinde düzenlemektir.

7.2. Yükseköğretim Personel Kanunu
Kanun Numarası: 2914 Kabul Tarihi: 11/ 10/ 1983
Bağlantı adresi: https://goo.gl/dm4KFN
Bu kanunun amacı, 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan öğretim
elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek,
derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve şartları ile, sosyal haklardan yararlanma,
ek ders ücreti, üniversite, idari görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını tespit etmek, emekli ve
yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarını belirlemektir.

7.3. Yönerge ve Yönetmelikler
• Yönerge, Marmara Üniversitesi’nin web sayfasında (http://www.marmara.edu.tr) üniversite
başlığı altında yönetim bağlantı adresinin içindeki mevzuatta bulunmaktadır:
https://goo.gl/5V9J8P
• Aynı zamanda Yabancı Diller Yüksekokulu’nun web sayfasında (http://ydil.marmara.edu.tr)
idari ana başlığı altında mevzuat ve yönetmeliğe erişilmektedir:
https://goo.gl/pZa6n3
• Aynı web sayfasından hazırlık sınıfından başarılı sayılmak için gerekli sınavlar ve puan
değerlerinin yer aldığı tabloya da erişilmektedir:
https://goo.gl/mBQaoL
• Yabancı Diller Yüksekokulu’nun web sayfasında (http://ydil.marmara.edu.tr) öğrenci başlığı
altında sıkça sorulan sorular bağlantı adresinde de sınavlara dair öğrencilerden gelen soruların cevapları bulunmaktadır:
https://goo.gl/cQ9MTx
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• Yabancı Diller Yüksekokulunda dört dilde hazırlık eğitim-öğretim verilmektedir. Her birim,
yönergeye ve Avrupa Ortak Dil Çerçevesine göre dört dil becerisine uygun olarak derslerini ve
sınavlarını uygulamaktadır. Ders kitabı seçimi de bu kritere göre yapılmaktadır.
• Öğrenci Engelli birimi koordinatörlüğü ile ilgili bilgilere https://eob.marmara.edu.tr/ sayfasından ulaşılmaktadır.
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8. 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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