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1. HAKKIMIZDA 

1.1. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünün Mesajı  
İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde açılan ön lisans, lisans ve lisansüstü 

programlara kayıtlı öğrencilerimize yönelik yabancı dil hazırlık sınıfı ve ortak zorunlu 

yabancı dil derslerini yürütmek üzere 2012 yılından bu yana faaliyette olan Yabancı 

Diller Yüksekokulu 2018 yılına kadar Temel İngilizce ve Modern Diller Bölüm 

Başkanlıkları dâhilinde hizmet vermiştir. 2018 yılında YÖK tarafından alınan bir kararla 

yabancı diller yüksekokulları çatısı altında faaliyet gösteren tüm bölümlerin “Yabancı 

Diller Bölümü” altında birleştirilmesi ile Temel İngilizce ve Modern Diller bölümleri 

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı altında toplanmıştır. 

Yabancı Diller Yüksekokulumuz, 2021-2022 akademik yılı itibari ile 29 İngilizce, 2 

İspanyolca, 1 Fransızca olmak üzere toplam 32 öğretim elemanı ile Tuzla-Orhanlı 

Yerleşkesinde hizmet vermektedir. Bölümümüz bünyesinde hali hazırda etkin bir 

şekilde faaliyet gösteren Müfredat ve Materyal Geliştirme Ofisi, Ölçme ve 

Değerlendirme Ofisi, Mesleki Gelişim Ofisi, Özel Kurslar Ofisi, Uzaktan Eğitim ve 

Ortak Yabancı Dil Dersleri Ofisi, Erasmus Koordinatörlüğü, İspanyolca Hazırlık 

Koordinatörlüğü ve Kalite ve Akreditasyon Komisyonu yüksekokulumuz tarafından 

verilen yabancı dil eğitiminin kaliteli, sağlıklı ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için 

titizlikle çalışmaktadır. 

Yüksekokulumuz, eğitim-öğretimin %100 yabancı dilde olduğu programlara kayıtlı 

öğrenciler için zorunlu olan ve öğretim dili tamamen Türkçe olan programlara 

kayıtlananlara ise talepleri halinde ve Yönetim Kurulu’nun belirlediği kontenjan 

dahilinde yabancı dil hazırlık programında öğrencilerin kayıtlı oldukları programın 

öngördüğü dilde derslerini takip edebilecek, alanlarında araştırma yapabilecek ve hem 

iş hayatlarında hem de sosyal çevrelerinde yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilecek 

şekilde, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. 

Ayrıca, ön lisans ve lisans programlarına devam eden öğrencilerimizin programlarında 

ve mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları yabancı dil becerilerini 

kazandırmak ve geliştirmek amacıyla zorunlu İngilizce, seçmeli İngilizce ve mesleki 

İngilizce derslerine ek olarak İspanyolca, Almaca ve Fransızca dillerinde dersleri 

planlamak ve yürütmek de Yabancı Diller Yüksekokulunun sorumlulukları arasında yer 

almaktadır. 

Sevgili öğrencilerimizin de yüksekokulumuzda verilen yabancı dil eğitiminden en iyi 

şekilde istifade edeceğine inanıyor, başarılı ve sağlıklı bir akademik yıl diliyorum. 

Dr. Öğr. Üyesi Ferdane DENKCİ AKKAŞ 
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1.2. Misyonumuz 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak misyonumuz 

üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapacak öğrencileri alanında uzman ve yüksek 

nitelikli akademik kadromuzla birlikte dört temel dil becerisi (dinleme, konuşma, 

okuma ve yazma) odaklı bir eğitimle hazırlayarak onların mümkün olan en iyi düzeye 

yükselmelerini sağlamaktır. Üniversitemizde özellikle eğitim dili tamamen yabancı dil 

olan bölümlere yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil konusundaki eksikliklerini 

gidermek, yabancı dili hem günlük hayatta hem de mesleki anlamda yetkin biçimde 

kullanma becerilerini arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak, İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi bünyesine yeni katılan öğrencilerimizin Yüksekokulumuza ve 

üniversitemize dönük aidiyetlerini sağlayacak çalışmalar yapmak da misyonumuzun 

önemli bir parçasıdır.  

1.3. Vizyonumuz 
Yabancı Diller Yüksekokulu olarak vizyonlarımız, İstanbul Medeniyet Üniversitesinin 

kurumsal kimliği ile geleceğe dönük hedef ve planları doğrultusunda profesyonellik, 

kalite ve şeffaflık esasına dayalı nitelikli bir eğitim ortamı oluşturmak; kurumsal 

aidiyetleri yüksek, donanımlı, aktif, yenilikçi öğretim metotlarını tam kullanan 

akademik kadromuz ile öğrencilerimizin yüksek kaliteli bir yabancı dil eğitimi 

almalarını sağlamak; benzer eğitim kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma 

yükselebilmek; üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli alanlardaki 

başarılarına katkı sağlamaktır. 

1.4. Değerlerimiz/Hedeflerimiz/Amaçlarımız 
2012 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretim hayatına 

başlayan İMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, alanında uzman kadrosu ile evrensel 

bilgiyi, yenilikçiliği, ilerlemeyi esas alan bir eğitim felsefesine sahiptir. Bu doğrultuda, 

“Yeni Nesil Devlet Üniversitesi” sloganıyla eğitim veren; ülkemizin genç ve saygın 

devlet üniversiteleri arasında yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu’nun temel hedefi, özelde üniversitemiz öğrencilerinin genelde ise 

ülkemizin yabancı dil eğitim-öğretim kalitesini en üst düzeye taşımak ve alanındaki 

yeniliklerin öncüsü olmaktır. 

Yüksekokulumuz, profesyonellik, disiplin, ilerleme, yenilikçilik, adalet, şeffaflık 

ilkelerini gözeterek kendi misyonunu ve üniversitemizin misyonunu gerçekleştirmeye 

gayret göstermektedir. Bu misyonlar arasında; esas görevimiz olan üniversitemizde 

yabancı dilde eğitim yapacak öğrencileri en üst düzeyde hazırlamak ve mümkün olan 

en iyi bir düzeye yükselmelerini sağlamak ilk sırayı almaktadır. Üniversitemizde eğitim-

öğretim faaliyetlerini tamamen yabancı dilde yapan bölümlere yeni kayıt yaptıran 

öğrencilerin yabancı dil konusundaki eksikliklerini gidermek, yabancı dili hem günlük 

hayatta hem de mesleki anlamda yetkin biçimde kullanma becerilerini arttırmaya 

yönelik çalışmalarda bulunmak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesine yeni katılan 

öğrencilerimizin Yüksekokulumuza ve üniversitemize dönük aidiyetlerini sağlayacak 

çalışmalar yapmak da diğer misyonlarımız arasındadır.  

İMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu olarak vizyonlarımız, kurumsal aidiyetleri yüksek, 

donanımlı, aktif, yenilikçi öğretim metotlarını tam kullanan akademik kadromuz ile, 
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öğrencilerimizin yüksek kaliteli bir yabancı dil eğitimi almalarını sağlamak, benzer 

eğitim kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma yükselebilmek; üniversitemizin ulusal 

ve uluslararası düzeyde çeşitli alanlardaki başarılarına katkı sağlamaktır. 

Benimsediğimiz misyon, vizyon ve temel ilkeler doğrultusunda, ileride kuracağımız ve 

zenginleştireceğimiz Dil Koordinatörlükleri, gerek üniversite personelimizin hizmet içi 

eğitimlerine katkı sağlamak gerekse üniversitemizin Türkçe eğitim alan öğrencilerinin 

ve halkın yabancı dil düzeyini geliştirmek maksadıyla farklı kurslar düzenleyecektir. 

Çeşitli yabancı dillerde açılacak “Dil Kursları” ile üniversite içi ve dışına yönelik 

hizmetler vermek de prensiplerimiz arasındadır.   

Eğitim kadromuz, ofis ve koordinatörlüklerimiz, güncel öğretim metot ve 

yaklaşımlarını, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda takip edebilmek amacıyla 

eğitim programlarımızı düzenli olarak güncelleyerek çağa uygun hâle getirmek için 

titizlikle çaba sarf etmeye devam etmektedir. Seçilen materyaller öğrenci ihtiyaçları göz 

önünde bulundurularak hazırlanmaktadır. 

Yüksekokulumuzun verdiği yabancı dil eğitimi ile ilgili duyuru, yönlendirme, rehberlik 

hizmetlerini yansıtan ve sürekli güncellenen Web sayfamız akademik ve idari 

personelimiz, eğitim politikamız ve okulumuzda yürütülen çeşitli eğitim ve faaliyetler 

hakkında da bilgi vermeyi amaçlamaktayız. 

Yabancı dil eğitiminde en üst düzey başarıyı hedeflediğimiz Yüksekokulumuzda her 

türlü bilgi, beceri ve tecrübe kullanılmaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulu olarak 

alanında uzman ve özverili öğretim elemanları ve koordinasyon ofis ve birimleri ile 

birlikte öğrencilerimizin gerek yabancı dil gerekse iletişim becerilerini geliştirmelerine 

olanak sağlayan nitelikli, akademik ve profesyonel bir yabancı dil eğitimini özveri ve 

disiplinle verdiğimizi söylemekten kıvanç duymaktayız. 
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1.5. Organizasyon Şeması 
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2. YÖNETİM VE İDARİ BİRİMLER 

2.1. Müdür 
YDYO Müdürü, üç yıl için doğrudan rektör tarafından atanır. Süresi biten müdür tekrar 

atanabilir. 

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

çok iki yardımcısı bulunur. 

Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, 

dekanlarda olduğu gibidir. YDYO müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan 

görevleri YDYO bakımından yerine getirir. 

YDYO’nun 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 denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve 

sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 

YDYO Müdürü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

• Yüksekokul Kuruluna başkanlık etmek ve YDYO’nun Birimleri arasında düzenli 

çalışmayı sağlamak, 

• Her öğretim yılı sonunda veya istendiğinde YDYO’nun genel durumu ve işleyişi 

hakkında Rektöre rapor vermek, 

• YDYO’nun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekçeleri ile birlikte 

Rektörlüğe bildirmek, 

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

görevini yapmak, 

• Üniversite Senato toplantılarına katılmak, 

• Eğitim tür ve niteliğine göre çalışmalarda bulunmak, görüş ve önerilerini almak 

üzere birim kurulları oluşturmak, 

• Yasa ve Tüzükler uyarınca Rektörlükçe kendisine verilen diğer uygun görevleri 

yapmak. 

2.2. Müdür Yardımcıları 
Müdür yardımcıları YDYO müdürünün önerisi ve rektörün onayı ile atanır. Müdür 

yardımcılarının görevi YDYO’nun işleyişinde müdüre yardımcı olmaktır. YDYO’da 2 

adet müdür yardımcısı bulunmaktadır ve görev paylaşımlarını kendi aralarında ve 

müdür onayını alarak yaparlar. Genel işleyiş olarak müdür yardımcılarının yaptıkları 

görevler ve örnek görev dağılımı aşağıdaki gibidir: 

Müdür yardımcısı 1: 

• Sınavların not hesaplamalarını yapmak, 

• Sınav yoklama listeleri hazırlamak, 

• İdari ve Teknik İşleri yürütmek, 

• Sınav gözetmenlikleri ve değerlendirmeleri için görevlendirmeler yapmak, 
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• Yeterlik sınavlarında sınırda kalan öğrencilerin sınavlarında maddi hata olup 

olmadığını tespit için kurul oluşturmak, 

• Öğrencilerin sınav itirazlarını değerlendirmek,  

• Telafi derslerinin görevlendirmelerini yapmak, 

• Sınavlar için geri bildirim vermek, 

• Ölçme ve Değerlendirme Ofisi takibinin yapmak (Sınav ve değerlendirmeye 

yönelik değişikliklerin takibini yapmak), 

• Okuma odasının (Reading room) düzenini ve işleyişini takip etmek,  

• Öğretim elemanlarından talebi gelebilecek olan anlık izinleri değerlendirmek, 

• Periyot başlarında sınıf danışmanları tarafından belirlenen/seçilen sınıf 

temsilcileriyle periyot sonlarında toplantılar yapmak, 

• Ders programlarını hazırlamak, 

• Stratejik planlamanın takibini yapmak, 

• Kalite geliştirme sürecini takip etmek, 

• IMUSEM çalışmalarını kontrol etmek,  

• Sınavların duyurularını hazırlamak ve web sitesinde yayınlanmasını sağlamak, 

• En az 6 saat derse girmek. 

 Müdür yardımcısı 2:  

• Almanca-Fransızca dillerinin derslerini ve İspanyolca hazırlık sınıflarını takip 

etmek, 

• Öğrenci Bilgi sistemindeki notları hesaplamak ve arşivlemek, 

• Uzaktan Eğitimle (UZEM) verilen 5i ortak İngilizce derslerini takip ve kontrol 

etmek, 

• Sınıf içi yoklama listelerini hazırlamak, 

• Haftalık yoklama takibi yapmak ve devamsızlıktan kalan öğrencileri takip etmek, 

• Yoklama için alınan ıslak imzaları takip etmek ve arşivlemek, 

• Periyot içi ve yıl geneli yüzdeliklerini takip etmek, 

• Sınavlar için geri bildirim vermek, 

• Müfredat ve Materyal Geliştirme Ofisinin faaliyetlerini takip etmek (yayınevleri 

ile iletişim, program içeriği, kitap seçimleri vb.), 

• Mesleki Gelişim Ofisi faaliyetlerini takip etmek (Oryantasyon hazırlığı takibi, 

öğrenci ve personel el kitapları kontrolü vb.), 

• Erasmus Koordinatörlüğü faaliyetlerini takip etmek,  

• Öğrenciler için hazırlanan projeleri ve faaliyetleri (Prep-fest vb.) düzenlemek ve 

takip etmek, 

• Web sorumlusu öğretim görevlisi ile belli aralıklarla toplantılar yaparak site 

içeriğini takip etmek,  

• En az 6 saat derse girmek. 

2.3. Yabancı Diller Bölüm Başkanı 
Yabancı Diller Bölüm Başkanı İngilizce ve İspanyolca hazırlık sınıflarının işleyiş ve 

düzenlemeleri ile ilgili okul müdürüne bilgi vermekle yükümlüdür.  
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2.4. Yüksekokul Sekreteri 
Her YDYO’da Müdürüne bağlı bir Yüksekokul Sekreteri bulunur. Yüksekokul sekreteri 

bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde 

ve sonuçlarının alınmasında YDYO Müdürü’ne karşı birinci derecede sorumludur. 

Yüksekokul Sekreteri’nin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

• Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarını Rektörlük Makamına bağlı 

birimlere veya ilgili kurum ve kişilere iletmek,  

• Akademik ve idari hizmetlere ilişkin olarak İMÜ birimleriyle yapılan yazışmaların 

hazırlanmasını ve Müdür’ün onaya sunulmasını sağlamak,  

• Çeşitli bürolardan gelen evrakı Müdür’ün imzasına göndermek, 

• YDYO’nun her türlü organizasyonunu düzenlemek, 

• Disiplin işlemleriyle ilgili yazışmaları hazırlamak,  

• Eğitim-Öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde 

yürütülmesine yardımcı olmak, 

• YDYO’ya bağlı birimlerde yürütülen idari hizmetlerin yönlendirilmesini sağlamak,  

• YDYO Sekreterliğine ait birimlerin taleplerini değerlendirmek ve cevaplandırmak,  

• YDYO personelinin birbirileri ile olan ilişkilerini ve verilen görevleri yerine getirip 

getirmediklerini denetlemek,  

• YDYO 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 YDYO Müdürü’nün uygun 

bulduklarının yerine getirilmesini sağlamak,  

• Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak,  

• İMÜ YDYO idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir 

şekilde çalışmasını sağlamak,  

• IMÜ YDYO idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında YDYO 

Müdürü’ne öneride bulunmak,  

• YDYO yazışmalarını yürütmek,  

• İMÜ YDYO idari personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yürütmek, 

• İMÜ Rektörlüğü tarafından organize edilen toplantılara katılmak,  

• Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardımcı olmak,  

• Astların özlük haklarına ilişkin talepleri ile ilgilenmek,  

• YDYO Müdürü tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak,  

• Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yönetim görevlerinde kullanılan makine ve 

teçhizatın, hizmet araçlarının periyodik bakım ve onarımını yaptırmak,  

• YDYO’ya gelen ilan ve duyurulardan ilgilileri haberdar etmek,  

• YDYO ile ilgili istatistiklerin derlenmesini ve güncellenmesini sağlamak,  

• Birimlerin düzenli çalışmasını; bütün tüketim-demirbaş malzeme ve materyallerin 

temini ve kullanılmasına kadar geçen işleyişi yönetmek,  

• YDYO faaliyet raporunun hazırlanmasına yardım etmek,  

• YDYO’ya alınacak akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının 

Rektörlüğe iletilmesini sağlamak,  



12 
 

• Akademik Personelin görev uzatılması için gerekli uyarıları yapmak ve zamanında 

yerine getirilmesini sağlamak,  

• YDYO personelinin özlük haklarına ilişkin uygulamaları takip etmek,  

• İdari personelin görev ve işlerini denetlemek, eğitilmelerini sağlamak,  

• İdari personele ve öğrencilere mevzuat hakkında bilgi vermek,  

• Tüm birimlerden gelen İdari ve Mali işler evrakını ve diğer her türlü evrakı kontrol 

etmek, gereği için hazırlıklar yapmak,  

• Gerçekleştirme Görevlisi olarak mali işleri yürütmek,  

• İdari personelin izinlerini planlamak ve tüm personelin sağlık raporlarını takip 

etmek ve yasal prosedürleri uygulamak,  

• Öğrenci ve personelden gelen dilekçeleri ilgili yerlere yönlendirmek ve gerekeni 

yapmak,  

• Kongre, seminer, toplantı, ağırlama çalışmalarında görev almak ve kurumdan 

memnun ayrılmalarına katkı sağlamak.  

2.5. İMÜ YDYO bünyesindeki memur görevleri dağılımı 
İMÜ YDYO bünyesindeki memur görevleri dağılımı aşağıdaki gibidir: 

Memur 1  

Görev ve Sorumluluklar: 

• Maaş işlemlerini yapmak, 

• Taşınır işlemlerini yapmak, 

• YDYO’ya gelen her türlü evrakı dosyalama, çoğaltma, tasnif işlemlerini yapmak 

(diğer çalışanla ortak olarak), 

• Yüksekokul Kurulu Kararları ve Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararlarını 

yazmak, Kurul Üyelerine imzalatmak ve takibini yapmak (diğer çalışanla ortak 

olarak), 

• Personel işlerini yapmak (akademisyenlerin her türlü personel özlük işleri: işe 

başlama, görev süresi uzatımları, terfii vb.), 

• EBYS Yazışmalarını takip etmek ve yürütmek (diğer çalışanla ortak olarak), 

• Yüksekokul Müdürlüğünün sekretarya işlerini yürütmek (diğer çalışanla ortak 

olarak), 

• Gelen e-postaların takibi ve cevaplamasını yapmak. 

Memur 2 

Görev ve Sorumluluklar: 

• Öğrenci işlerini yürütmek, 

• Ek ders ödemelerini yapmak, 

• Satın alma işlemlerini yapmak, 

• Bakım, onarım, ödeme işlemlerini yapmak, 

• Yolluk ödeme işlemlerini yapmak, 

• EBYS Yazışmalarını takip etmek ve yürütmek (diğer çalışanla ortak olarak), 

• Yüksekokul Müdürlüğünün sekretarya işlerini yürütmek (diğer çalışanla ortak 

olarak), 
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• Gelen e-postaların takibi ve cevaplamasını yapmak (diğer çalışanla ortak olarak), 

• YDYO’ya gelen her türlü evrakı dosyalama, çoğaltma, tasnif işlemlerini 

yürütmek (diğer çalışanla ortak olarak), 

• Yüksekokul Kurul Kararları ve Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararlarını yazmak, 

Kurul üyelerine imzalatmak ve takibini yapmak (diğer çalışanla ortak olarak). 
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3. AKADEMİK BİRİMLER/OFİSLER 

3.1.Ölçme ve Değerlendirme Ofisi 
IMU YDYO Ölçme ve Değerlendirme Ofisi 1 koordinatör ve 3 üyeden oluşmaktadır.  

 Ölçme ve Değerlendirme Ofisinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

• Akademik yılın başında ve yıl boyunca her seviye için sınav ve cevap anahtarı 

hazırlamak, 

Söz konusu sınavlar aşağıdaki gibidir:  

• Akademik yılın başında, ortasında ve sonunda yapılan Yeterlik Sınavları (İYS) 

• Akademik yılın başında yapılan Düzey Belirleme Sınavı 

• Sene içinde yapılan Quizler (haberli kısa sınavlar) 

• Sene içinde yapılan Ara Sınavlar 

• Yatay/Dikey Geçiş- ÇAP Öğrencilerine Düzey Belirleme Sınavı ve Yeterlik 

Sınavı 

• Mazeret Sınavları 

• Kur Atlama Sınavı  

• Ofis içi geri bildirimler sonrasında gerekli düzeltmeleri yapmak, 

• Ofis dışı geri bildirimler sonrasında gerekli düzeltmeleri yapmak, 

• Tüm sınav evraklarının bir çıktısını alıp kontrol etmek, 

• Müdür yardımcıları tarafından gönderilen sınava girecek öğrenci sayılarına göre 

sınavları çoğaltmak ve zarflara koymak, 

• Zarf etiketlerini hazırlayıp sınav zarflarına yapıştırmak, 

• Sınav talimatlarını güncelleyip bir kopyasını sınav zarflarına koymak, 

• İmza listelerini yazdırıp sınav zarflarına koymak ve bu listeleri sınıf kapılarına 

asmak, 

• Sınav görevlendirme listelerinin sınav görevlileri tarafından imzalamasını sağlamak 

• Konuşma sınavı için kayıt cihazlarını hazırlayıp pillerini kontrol etmek ve gerekirse 

pillerini değiştirip yedek pil bulundurmak, 

• Sınav zarflarını ve dinleme kayıtlarını sınav görevlilerine dağıtmak,  

• Sınavı sürecini koordine etmek, 

• Sınav zarflarını sınav bittikten sonra geri almak, 

• Konuşma sınavı kayıtlarını bir bilgisayar ve harici belleğe aktarmak, 

• Sınav okumaları için zarfları ve cevap anahtarlarını dağıtmak, 

• Yazma sınavı için standardizasyon toplantıları yapmak (bunu için iyi, orta, kötü 

kağıtlar seçip çoğaltıp öğretim elemanlarıyla paylaşmak ve alınan kararlar hakkında 

öğretim elemanlarına e-posta yollamak), 

• Sınav okumalarını koordine etmek, 

• Öngörülemeyen cevaplar için güncellenmiş cevap anahtarı yayınlamak,  

• Değerlendirme süreci sonunda zarfları geri almak, 

• Tüm sınav belgelerini düzgün bir biçimde arşivlemek, 

• Kayıt cihazlarını saklamak, 
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• Sınırda kalan öğrenciler için oluşturulan komisyonda görev almak, 

• Yöneticiler, Müfredat ve Materyal Geliştirme Ofisi ve öğretim görevlileri ile 

toplantılar yapmak, 

• Öğretim görevlilerinin sınıflarında kullandıkları ek kaynakların fotokopisini almak, 

• Öğrencilerin notlarına yaptıkları itirazları değerlendirmek, 

• En az 12 saat derse girmek. 

Ölçme ve Değerlendirme Ofisinin iç işleyişi: 

Koordinatör 

• Sınav talimatlarını öğretim görevlilerine e-posta ile göndermek, 

• Sınav hazırlama süreci için görev dağılımını planlamak ve sınavların hazır edilmesi 

için son teslim tarihlerini belirlemek, 

• Tüm sınav hazırlama sürecine katkıda bulunmak, 

• Kalite standartları doğrultusunda iş birliğini sürdürmek ve etkili bir iş akışı 

sağlamak, 

• Sınavları dışarıdan geri dönüt almak üzere Müfredat ve Materyal Geliştirme Ofisi 

ve müdür yardımcılarına göndermek, 

• Yöneticilerle iletişimi yönetmek, 

• Erasmus sınavının hazırlığı sürecinde Erasmus Ofisi ile koordinasyonu sağlamak, 

• Ofis içi ve dışı toplantılar düzenlemek, 

• Kitap yayıncıları ile toplantı yapmak. 

Üyeler 

• Sınav hazırlığı için gereken materyalleri toplayıp incelemek,  

• Koordinatör tarafından görevlendirildikleri şekilde sınavlarda sorumlu oldukları 

kısımlara yönelik ilgili soruları ve cevap anahtarlarını belirtilen süre içerisinde 

hazırlayıp koordinatöre teslim etmek 

• Sınav hazırlama sürecinde kendileri tarafından hazırlanan sınavlara ofis içi geri 

bildirim vermek ve bu geri bildirimlere göre gerekli düzenlemeleri yapmak, 

• Düzenli olarak yapılan ofis içi toplantılara katılmak yapmak, 

• Ders kitaplarını incelemek,  

• Ofis koordinatörünün verdiği diğer görevleri yapmak. 

3.2. Müfredat ve Materyal Geliştirme Ofisi  
IMU YDYO Müfredat ve Materyal Geliştirme Ofisi 1 koordinatör ve 3 üyeden 

oluşmaktadır. Müfredat ve Materyal Geliştirme Ofisinin görev ve sorumlulukları 

aşağıdaki gibidir: 

• Akademik yıl boyunca yürütülecek olan Main Course ve Reading & Writing dersleri 

için gerekli olan kitapları seçmek ve Yazma Ödevi çalışmalarını hazırlamak ve 

sorunsuz bir işleyiş için öğretim görevlilerine e-posta yoluyla iletmek ve takip 

etmek, 



16 
 

• Her seviye (A1-A2-B1-B2) ve beceri için sınıf içi ve sınıf dışı materyalleri seçmek, 

hazırlamak, dağıtmak ve takip etmek, 

• Tüm seviyeler için öğrenme çıktılarını belirlemek ve çıkış hedeflerini öğretim 

görevlileriyle e-posta yoluyla ve öğrencilerle Google Classroom platformu 

üzerinden paylaşmak, 

• Her bir seviye için Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde ve IMU YDYO dil 

kazanımlarına paralel olarak haftalık, periyotluk ve yıllık ders planlarını hazırlamak 

• Her periyot için Reading & Writing derslerinin Yazma Ödevi çalışmalarına ait 

tarihleri belirlemek, duyurmak ve uygulamak ve bu ödevlerin sağlıklı şekilde 

değerlendirmesini yapılmasını sağlamak, 

• Yazma Ödevinin çalışmalarının değerlendirilmesi için değerlendirme ölçeği 

(rubrik) hazırlamak, 

• Müdür ve müdür yardımcıları ile bilgi akışını sağlamak için gerekli görüldüğünde 

toplantılar yapmak, 

• Ölçme de Değerlendirme Ofisi ile sınavların içerikleri ile ilgili iş birliği yapmak ve 

Ölçme ve Değerlendirme Ofisi tarafından hazırlanan sınavlara geribildirim vermek,  

• Öğretim elemanlarından program ve Yazma Ödevi çalışmaları için düzenli olarak 

toplanan dönütleri alarak değerlendirmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak, 

•  Değişen ihtiyaçlara yönelik müfredatı ve kullanılacak kitapları gözden geçirmek ve 

düzenlemek, 

• Mesleki Gelişim Birimi ile iş birliği yaparak yeni gelen öğretim elemanlarına 

yönelik YDYO işleyişi ile ilgili oryantasyon sağlamak, 

• En az 12 saat derse girmek.  

Müfredat ve Materyal Geliştirme Ofisinin iç işleyişi 

Koordinatör 

• Akademik yıl boyunca ofis üyelerini kapsayan toplantılar planlamak ve 

düzenlemek, 

• Müfredat, program, haftalık plan, zorunlu ve zorunlu olmayan materyal hazırlamak 

için görev dağılımını planlamak ve sürece katkıda bulunmak, 

• Kalite standartları doğrultusunda iş birliğini sürdürmek ve etkili iş akışı sağlamak, 

• Kurum içi materyal hazırlığı için ofis üyelerine belli görevlendirmeler yapmak ve 

sürece katkıda bulunmak, 

• Duyurular hazırlamak ve e-posta ve çevrimiçi ortamlar aracılığıyla bunları 

duyurmak ve gerekli bilgileri öğretim görevlilerine e-posta ile göndermek, 

• Ölçme ve Değerlendirme Ofisi ile iş birliği yaparak Düzey Belirleme Sınavı ile 

İngilizce Yeterlilik Sınavları için geribildirim vermek. 

• Hocalara materyal ve kitap temini işlerini düzenlemek ve dağıtım sürecindeki ıslak 

imza takibini yapmak.  

Üyeler 

• Koordinatör tarafından düzenlenen toplantılara katılmak ve planlama sürecinde 

karar alıcı olarak görev yapmak, 

• Müfredat, program, haftalık plan, zorunlu ve zorunlu olmayan materyal hazırlamaya 

katkıda bulunmak, 
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• Diğer ofis üyeleri ile iş birliği içinde olmak ve Sorumlu oldukları görevlere yönelik 

olarak koordinatör tarafından verilen son teslim tarihlerine uymak, 

• Kurum içi materyal üretimi için verilen görevleri tamamlamak, 

• Gerektiğinde öğretim görevlilerine e-posta atmak ve öğrencilere duyurular yapmak, 

• Sorumlu olduğu grubun (A, B veya C) haftalık plan, materyal ve işleyiş takibini 

yapmak, 

• Ölçme ve Değerlendirme Ofisi ile iş birliği yaparak sorumlu olduğu grubun quiz ve 

ara sınavları için geri bildirim vermek. 

3.3. Mesleki Gelişim Ofisi 
Mesleki Gelişim Ofisi 1 kişiden oluşmaktadır. Mesleki Gelişim Ofisi koordinatörünün 

görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

• Yeni göreve başlayan akademik personel için hizmet içi eğitim ve oryantasyonlar 

düzenlemek, 

• YDYO’ya yeni gelen öğrenciler için akademik yıl başında oryantasyon günleri 

düzenlemek, 

• Öğretim elemanlarının mesleki anlamda kendilerinde geliştirmeye ihtiyaç 

duydukları konuları belirlemek ve gerekli hizmet içi eğitim faaliyetlerini 

düzenlemek, 

• Mesleki gelişime yönelik yapılan aktivitelerin kayıtlarını tutmak, 

• Yabancı dil eğitimi alanındaki konferans, sempozyum, çalıştay, seminer gibi eğitim 

olanakları hakkında öğretim görevlilerini bilgilendirmek, 

• Mesleki gelişim etkinliklerini takip etmek ve katılmak,  

• YDYO Mesleki Gelişim Birimi bloğunu düzenlemek ve öğretim elemanları ile 

gelişen içeriği hakkında bilgilendirmek (https://medeniyetydyopdu.blogspot.com/), 

• Program işleyişi, sınavlar ve yönetimle ilgili anketler düzenleyerek öğrenciler ve 

öğretim elemanlarından düzenli olarak geri bildirim almak, 

• Öğrenci el kitabı ve personel el kitabının içeriği hazırlamak ve güncellemeler 

doğrultusunda düzenlemek, 

• Müdür yardımcıları ve diğer ofislerle iş birliği yapmak, 

• En az 12 saat derse girmek. 

3.4. Erasmus Koordinatörlüğü 
Erasmus koordinatörlüğü 1 kişiden oluşmaktadır. Erasmus koordinatörünün görev ve 

sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

• Erasmus Değişim Programı Seçim Komisyonlarında yer almak ve bu komisyonlarda 

alınan kararları uygulamak, 

• Üniversite Erasmus Koordinatörlüğü bilgisi dâhilinde akademik personel için İkili 

Anlaşma anlaşma süreçlerini yürütmek ve anlaşma sağlamak, 

• Erasmus+ programları hakkında akademik personel ve öğrencileri bilgilendirmek. 

https://medeniyetydyopdu.blogspot.com/
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3.5. Uzaktan Eğitim ve Ortak Yabancı Dil (İngilizce) Dersleri 

Ofisi 
Uzaktan Eğitim ve Ortak Yabancı Dil Dersleri Koordinatörlüğü 1 koordinatör ve 1 üye 

olmak üzere 2 kişiden oluşmaktadır. Koordinatörlüğün görev ve sorumlulukları 

aşağıdaki gibidir: 

• YÖK kanununun 5i maddesi kapsamında üniversitelerin 1. sınıf öğrencilerinin ortak 

ve zorunlu İngilizce dersi müfredatını oluşturmak, 

• İlgili bölümler ve öğretim görevlileri arası koordinasyon sağlamak, 

• Vize, final ve bütünleme sınav sorularını ve cevap anahtarlarını ve bu sınavların 

gerçekleşmesi süreçlerinin organizasyon ve kontrolünü sağlamak hazırlamak, 

• Uzaktan eğitimle ilgili üniversitenin yardım masasına yazılan taleplere cevap 

vermek ve ilgili öğretim elemanına iletmek.  

3.6. Özel Kurslar Ofisi 
Özel Kurslar Ofisi 1 kişiden oluşmaktadır. Özel Kurslar Ofisi koordinatörünün görev ve 

sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

• Yabancı dil kurslarının içeriğini öğretim görevlileri ile birlikte belirlemek,  

• Açılması planlanan kursların programlarını tasarlamak, geliştirmek ve İstanbul 

Medeniyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin (İMUSEM) onayına sunmak,  

• Kursların tanıtım ve duyurusunu İMUSEM öncülüğünde yapmak, 

• Kursiyerlerin ve adayların sorularını yanıtlamak ve bilgi desteği sağlamak 

• Kursların materyallerini tasarlamak ve İMUSEM ile iş birliği içerisinde kursların ve 

sınavların yürütülmesini organize etmek, 

• Kursların geliştirilmesi için memnuniyet anketleri hazırlamak, uygulamak ve 

değerlendirmek. 

3.7. Web sayfası sorumlusu  
Yabancı Diller Yüksekokulu Web Sorumlusu 1 kişidir ve görevleri aşağıdaki gibidir: 

• YDYO’nun hem Türkçe hem İngilizce web sayfasındaki tüm içeriklerini güncel 

tutmak, 

• Duyuru, haber, etkinlik vb. içerikleri web sitesinde yayınlamak, 

• Tüm içerikleri web rehberinde belirtilen ilkelere uygun olarak güncel tutmak (Bu 

sorumluluk sadece kendisine gönderilen içeriklerin webde yayınlanmasını 

kapsamaz; içeriklerin kurumsal yayın ilkelerine göre düzenlenmesi ve içerik 

üretilmesi (metin yazma) anlamında editörlük yetkisini de kapsar. Dolayısıyla 

birim web sorumlusu, birimin kendi içerisindeki onay süreçlerine uymakla birlikte, 

içeriklerin nihai şekliyle nasıl yayınlanacağı noktasında kurumsal yayın ilkelerinin 

rehberliğinde hareket eden ve bu konuda karar verme ve uygulama yetkisine sahip 

olan kişidir.) 

• Sorumlu olduğu web sayfalarının genel olarak düzenlenmek 

• Web ile ilgili konuların, yapılacak çalışmaların paylaşıldığı ve tüm üniversite web 

sorumlularının olduğu düzenli toplantılara katılmak.  
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3.8. İspanyolca Hazırlık Koordinatörlüğü  
İspanyolca Hazırlık Programı 1 Koordinatör ve 1 öğretim elemanından oluşmaktadır.  

3.8.1 Koordinatörün görevleri  

• Kalite standartları doğrultusunda iş birliğini sürdürmek ve etkili bir iş akışı 

sağlamak, 

• Yönetim ile istişare ederek İspanyolca Hazırlık Programı’nın iç işleyişiyle ilgili 

plan oluşturmak, akademik yıl içerisinde başarı ile yürütülmesini sağlamak adını 

bu planın takibini yapmak ve gerekli durumlarda YDYO Yönetimi’ne dönütler 

vermek, 

• Yeni akademik yıl öncesinde öğretim elemanlarıyla toplantılar organize ederek 

aşağıdaki dosyalarının hazırlanması için iş bölümü yapmak, ilgili dosyaların 

titizlikle hazırlanması için gerekli kontrolleri sağlamak ve dönütler vermek.  

-     Öğretim Planı Rehberi: Her periyot için ayrı şekilde hazırlanır. Bu rehber, 

haftalık olarak her bir ders için kullanılacak kaynakları sayfa sayıları ile gösteren 

detaylı bir excel (çalışma kitabı) tablosudur. Ayrıca öğrencilere verilecek olan 

ödevlerin ilan ve teslim tarihleri de bu tablo üzerinden takip edilir.  

-     Yıllık Ders Planı: Her periyot için ayrı şekilde hazırlanır. Öğrencilerin 

edinmesi beklenen kazanımları ve öğreneceği haftalık konu dağılımlarını 

gösterir.  

- Program Çalışması: Her periyot için ayrı ayrı hazırlanır. Her bir derste 

kullanılacak kaynakların sayfalarını haftalık olarak gösteren bir excel 

tablosudur.  

• YDYO Yönetimi ile istişare ederek öğretim elemanları arasında ders dağılımı 

yapmak, 

• Ölçme ve Değerlendirme Ofisi’nin belirlediği çerçevelerde quiz, ara sınav ve 

yeterlilik sınavları ile ilgili planlama ve görev dağılımı yapmak, bunlarla ilgili 

YDYO Yönetimi’nin de dahil olduğu e-postalar göndererek öğretim 

elemanlarını bilgilendirmek,  

• Sınav hazırlık süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi adına takibini 

yapmak, hazırlanan sorulara ayrıntılı dönütler vermek ve sınav hazırlıklarının 

her aşamasında gerekli katkıyı sağlamak, 

• Güz ve Bahar Dönemleri öncesinde öğrencileri bilgilendirme amaçlı ve YDYO 

web sayfasında yayımlanmak üzere İspanyolca Hazırlık Programı Öğrenci El 

Kitabı’nı hazırlamak.  

• Akademik Gelişim Notunun belirlenmesine katkı sağlayan ve her periyotta ayrı 

olmak üzere, Yazılı İfade dersini veren öğretim elemanı tarafından verilen ve 

değerlendirilen Yazma Ödevinin takibini yapmak, 

• Sözlü İfade dersini veren öğretim elemanı tarafından verilip değerlendirilen 

Sözlü İfade Ödevinin takibini yapmak.  

• Akademik yıl içerisinde yapılan tüm sınavları ve ilan edilen tüm ödevleri 

bilgisayar ortamında arşivlemek,  

• Ara sınav ve yeterlilik sınavları sonrasında yapılan standardizasyon 

toplantılarını yöneterek adil, tarafsız ve şeffaf bir ölçme-değerlendirme 

sürecinin yürütüldüğünden emin olmak.  
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3.8.2. Sınav Hazırlama Süreci 

• Quiz, ara sınav ve yeterlilik sınavlarında sorulacak soru sayısı ve soru tipleri 

Ölçme ve Değerlendirme Ofisi tarafından belirlenir.   

• Koordinatör, sınav hazırlama süreci için görev dağılımını, sınava dahil 

edilen konuları ve soruların gönderimi, geri bildirimlerin yollanması, 

soruların son teslim günü gibi önemli tarihleri planlayarak YDYO 

Yönetimi’nin de dahil olduğu e- posta ile öğretim elemanlarını bilgilendirir.  

• Sorular, hazırlandığında koordinatör tarafından belirlenen sınav takvimine 

uygun tarihlerde, geri bildirim almak üzere diğer İspanyolca Hazırlık 

Programı öğretim elemanlarına gönderilir.  

• Gelen ayrıntılı geri bildirimler sonucunda sorulara son şekli verilir ve 

gerekirse bu aşamada YDYO yönetimi ile görüşmeler yapılarak fikirleri 

alınır. 

• Sorular son halini aldığında Sınav Haritası Tablosuna işlenir. Bu tabloda 

soruların hangi kaynak ve konulardan seçilmiş olduğu belirtilir. Soruların 

müfredata ve derste işlenen bağlama uygun hazırlanmış olup olmadığı bir 

kez daha kontrol edilir.  

• Koordinatör tarafından sınav birleştirilir, sınav etiketleri hazırlanır, basılır ve 

dosyalanır.  

• Ara sınavların ardından, yazma sınavlarının tarafsız ve adil bir şekilde 

değerlendirildiğinden emin olmak adına Koordinatör tarafından yönetilen 

standardizasyon toplantıları yapılır. 

3.8.3. Diğer Ölçme – Değerlendirme Araç ve Yöntemleri 

Öğrencilerin periyot sonu not ortalamaları belirlenirken, ara sınav ve quiz 

dışında, periyot sonu not ortalamasının %50’sini oluşturan “Akademik Gelişim 

Notu” adı altında birbirinden farklı ölçme değerlendirme kriterleri de göz 

önünde bulundurulur ve bunlar şu şekildedir: 

• İspanyol Dili: Gramer dersinden katılım notu alırlar ve bu not periyot sonu 

not ortalamasının %10’unu oluşturur.  

• Uygulamalı Gramer dersinden katılım notu alırlar ve bu not periyot sonu not 

ortalamasının %5’ini oluşturur.  

• Öğrenciler Yazılı Anlatım dersi için “Yazma Ödevi” hazırlar ve bu 

portfolyodan aldıkları not, periyot sonu not ortalamasının %5’ini oluşturur. 

Her periyotta, akademik yıl başlamadan önce belirlenen tarihlerde öğretim 

elemanı tarafından Google Classroom üzerinden ayrıntılı bir metin ile ilan 

edilir, bu metin öğrenci için, ödevde sunması gereken tüm detayları ve 

kullanması gereken gramer kalıplarını, son teslim tarihi gibi bilgileri 

bulduğu bir rehber niteliğindedir.  

• Öğrenciler, Okuduğunu Anlama dersinden katılım notu alırlar ve bu not 

periyot sonu not ortalamasının %5’ini oluşturur. 

• Öğrenciler Sözlü Anlatım dersi için “Sözlü Anlatım Ödevi” hazırlar ve bu 

portfolyodan aldıkları not, periyot sonu not ortalamasının %5’ini oluşturur. 

Her periyotta, akademik yıl başlamadan önce belirlenen tarihlerde öğretim 

elemanı tarafından Google Classroom üzerinden ayrıntılı bir metin ile ilan 

edilir, bu metin öğrenci için, ödevde sunması gereken tüm detayları ve 
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kullanması gereken gramer kalıplarını, son teslim tarihi gibi bilgileri 

bulduğu bir rehber niteliğindedir.  

3.9. Kalite ve Akreditasyon Komisyonu  
Kalite ve Akreditasyon Komisyonu 1 kişiden oluşmaktadır. Kalite Geliştirme Ofisi 

üyelerinin görev sorumlukları aşağıdaki gibidir: 

• Akreditasyon süreci için gerekli kurumsal göstergeleri tespit etmek, belgeleri 

toplamak ve dosyalamak, 

• Kalite konusunda yapılan toplantıların tutanaklarını tutmak, 

• Senelik denetim için gereken güncellemeleri yapmak, 

• YDYO’nun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, 

• Bu süreçte YDYO’nun ilgili birimleriyle koordinasyon içinde çalışmak, 

• Dış değerlendirme süreci için gerekli hazırlıkları yapmak ve dış değerlendirici 

kurumlara her türlü desteği vermek. 
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4. ÖĞRETİM ELEMANLARI 

4.1. Öğretim Elemanlarının Sorumlulukları 
IMU YDYO’da çalışan öğretim elemanlarının akademik sorumlulukları aşağıdaki 

gibidir: 

• YDYO müfredatına bağlı kalarak derslerini planlamak ve dersleri etkin bir 

şekilde yürütmek, 

• Öğrencilerin motivasyonunu artıracak şekilde sağlıklı bir öğrenme ortamı 

sağlamak, 

• Derslerin etkin bir biçimde yürütülebilmesi için partnerleriyle (aynı sınıfta görev 

yapan diğer öğretim elemanlarıyla) iletişim halinde olmak, 

• Sınav gözetmenliklerini sınav yönergesinde belirtildiği şekilde yapmak, 

• Sınav değerlendirmelerini belirtilen zamanda ve esaslara uygun şekilde yapmak, 

• Müfredata katkısı olacağını düşündüğü ek ders materyalleri Müfredat ve 

Materyal Geliştirme Ofisine sunmak, 

• Ek ders materyali kullanma durumunda Ölçme ve Değerlendirme Ofisi ve 

Müfredat ve Materyal Geliştirme Ofisini bilgilendirmek ve bu ofislerin onayını 

almak, 

• Öğretim ve ders materyalleri hakkında gerektiğinde Müfredat ve Materyal 

Geliştirme Ofisine bilgi vermek, müfredat takibi ile ilgili her haftanın son dersini 

takiben ilgili bilgi giriş platformuna (Google Sheets)  bilgi girişi yapmak, 

• Danışmanı olduğu sınıfın yoklamalarını, o sınıfta derse giren diğer öğretim 

elemanlarından düzenli olarak toplamak ve UBYS’ye işlemek (ihtiyaten 

öğrencilere Google Classroom üzerinden duyurmak), 

• Öğrencilere yapacakları aktiviteler ve ödevlerden önce içerik ve değerlendirme 

kriterleri ile ilgili ön bilgi vermek, 

• Danışmanı olmadığı ancak dersine girdiği sınıfların yoklamalarını düzenli 

olarak o sınıfların danışmanı olan öğretim elemanlarıyla ile paylaşmak, 

• Müdüriyetin ve Bölüm Başkanlığının verdiği görevleri eksiksiz olarak 

zamanında yerine getirmek ve müdür ve müdür yardımcıları tarafından 

düzenlenen toplantılara katılmak,  

• Mesleki gelişim için düzenlenen ve katılımın zorunlu olan eğitim, çalıştay, 

konferans ve seminerlere katılmak, 

• Derse girememesi durumunda müdür yardımcılarını öncesinde haberdar etmek, 

• Giremediği derslerin telafisini yapmak (detaylı bilgi için “6.2. Rapor ve İzin 

İşleri” bölümüne bakınız), 

• Yıllık izinleri eğitim öğretime ara verildiği dönemlerde planlamak ve gerekli 

belgeleri doldurarak bölüm başkanlığına teslim etmek, bunun haricinde izinsiz 

şehir dışında bulunmamak, 

• Üniversitenin genel eğitim politikasına uygun bir eğitim yöntemi benimsemek 

ve uygulamak, 

• “. medeniyet.edu.tr” uzantılı e-posta adresi başta olmak üzere YDYO tarafından 

e-posta aldığı tüm e-posta adreslerini düzenli olarak kontrol etmek, 

• UBYS üzerinden gelen duyuruları takip etmek, 

• Uygun olmayan öğrenci davranışlarını müdür yardımcılarına bildirmek.  
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5. İLKELERİMİZ  

5.1. Program Geliştirme İlkesi 
İMÜ YDYO’nun temel amacı iki dilde (İngilizce ve İspanyolca) hazırlık programı ve 

İMÜ bünyesinde eğitim veren farklı fakültelerin talepleri doğrultusunda üç dilde 

İngilizce, İspanyolca ve Fransızca dersleri sunmaktır. Hazırlık programları, İngilizce ve 

İspanyolca dillerinde eğitim veren fakülteleri kazanmış ancak dil yeterliği olmayan 

öğrencilere etkili bir dil öğrenim süreci yaratarak üniversitemizdeki lisans eğitimlerini 

daha kolay ve verimli sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlar. Verilen hazırlık eğitiminin 

süresi bir yıldır. Fakültelerdeki dil dersleri dönemlik olup içeriği fakülte ihtiyaçlarına 

göre o derse giren öğretim elemanı tarafından belirlenir.  

 

YDYO, hazırlık eğitimi programını sürekli geliştirmeyi, öğrencilerin dilbilimsel ve 

akademik ihtiyaçlarını karşılamayı, öğrenme sürecindeki öğrencilerin otonom 

olmalarını sağlamak adına sorumluluk alacakları bir ders ortamı yaratmayı ve bu 

hedeflerine ulaşmaları için de onlara en iyi biçimde kılavuzluk etmeyi amaçlar. 

Fakültelerde verilen dil eğitiminde ise söz konusu bölümün ihtiyaçlarının titizlikle 

karşılanması hedeflenir.  

 

İMU YDYO Hazırlık Programı tüm diller için periyotluk olup toplam 4 periyottan 

oluşmaktadır. Periyot sistemi modüler sistemden farklı olup periyotlar arası geçiş sınava 

tabi değildir. Öğrenciler periyot tekrarı yapmazlar. Periyotlar 7 (2. ve 4. Periyotlar) veya 

8 (1. ve 3. Periyotlar) haftadan oluşur. Ders saatleri ve ders türleri seviyelere ve 

periyotlara göre aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

 

Tablo 1. Ders Saatleri ve Ders Türleri- İngilizce Hazırlık Birimi 

 

Grup Periyot Main Course Reading and Writing TOPLAM 

A 1, 2, 3 ve 4 16 8 24 

B 1, 2, 3 ve 4 14 8 22 

C 1, 2, 3 ve 4 12 6 18 

 

 

 

Tablo 2. Ders Saatleri ve Ders Türleri- İspanyolca Hazırlık Birimi 

 

Grup Periyot 

Lengua 

española: 

Gramática 

Aplicación 

de la 

gramática 

Comprensión 

de lectura 

Expresión 

oral 

Expresión 

escrita TOPLAM 

A 
1, 2, 3 

ve 4 
6 6 

3 3 3 
21 

B 
1, 2, 3 

ve 4 
5 6 

3 3 3 
20 

 

Hazırlık programını oluşturan müfredat haftalık ve periyotluk olmak üzere eğitim 

verilen tüm kurlara göre (A, B ve C kuru) düzenlenirken, fakülte dil programlarını 

oluşturan müfredat ise haftalık, dönemlik ve yıllık düzenlenir. Müfredat programları, 
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ders kitapları, materyaller, bilgisayar donanımı ve değerlendirme süreç ve ölçütleri 

birbiriyle uyumludur ve düzenli olarak değerlendirilip gözden geçirilmektedir.  

 

Müfredat ve Materyal Geliştirme Ofisi sadece İngilizce hazırlık programı için materyal 

ve müfredat geliştirir. Diğer diller (İspanyolca) hazırlık programında sunacakları 

müfredat ve materyal geliştirme işlemini kendi aralarında görev paylaşımı yaparak 

düzenlemektedir. Ancak, Müfredat ve Materyal Geliştirme Ofisi onlara danışmanlık 

etmektedir.  

 

Bu bağlamda, Müfredat ve Materyal Geliştirme Ofisi İngilizce Hazırlık programı 

kapsamında her periyot uygulanacak müfredatın içeriğini, haftalık planları (action plan), 

materyalleri ve program hedeflerini, periyot başlarında öğretim elemanları ile e-posta 

yolu ile paylaşır. Ek olarak, çoğaltılması gereken materyalleri çoğaltır ve öğretim 

elemanlarıyla paylaşır. Ayrıca müfredatın içeriği, haftalık planları ve program 

hedeflerini Google Classroom yolu ile öğrencilerle de paylaşır. Son olarak ise 

öğrencilerin kendi başlarına çalışmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen ve zorunlu 

olmayan materyaller bir kitapçık halinde sene başında Google Classroom aracılığıyla 

öğrencilerle paylaşılır.  

 

5.1.1. Öğrenme Çıktıları 

İMÜ YDYO’da hazırlık programı çıkış seviyeleri dillere göre farklılık 

göstermektedir. İngilizce Hazırlık Birimi çıkış seviyesi B2 iken İspanyolca 

Hazırlık Birimi çıkış seviyesi B1’dir. 

İMÜ YDYO İngilizce Hazırlık Programını bitirdiğinde öğrenciler, 

➢ akademik çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürebilmek için hedef dilde 

yeterli yetkinliğe ulaşmış olacaklardır (ancak tamamlayıcı İngilizce kursları ve 

öğretim görevlileri tarafından ek yardım gibi dış desteğe ihtiyaç duyabilirler). 

➢ Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi Programına göre B2 seviyeye erişmiş 

olacaklardır. Bu bağlamdaki genel hedefler aşağıda listelenmiştir. Öğrenciler, 

• hem somut hem de soyut konulardaki karmaşık metinlerin ana 

fikirlerini anlayabileceklerdir. 

• her iki taraf için de zorlanmadan, anadili İngilizce olan kişilerle 

düzenli etkileşimi oldukça mümkün kılan bir akıcılık ve 

spontanlık derecesiyle etkileşimde bulunabileceklerdir.  

• geniş bir konu yelpazesi hakkında net, ayrıntılı metinler 

üretebilecek ve çeşitli seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını 

vererek güncel bir konu hakkında bir bakış açısı 

açıklayabileceklerdir. 

İMÜ YDYO’nun İngilizce Hazırlık Biriminin çıkış seviyesi olarak belirlediği 

B2 seviyesinin özel hedefleri aşağıda listelenmiştir. 
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Tablo 3. B2 Seviyesinin Özel Hedefleri- İngilizce İçin 

Çıkış 

seviyesi  

B2 

İMÜ YDYO İngilizce Hazırlık Programını bitirdiğinde öğrenciler, 

Anlama Dinleme ve 

anlama 
• konunun makul ölçüde tanıdık olması koşuluyla, 

uzun konuşmaları ve dersleri anlayabilir ve 

karmaşık argümanları bile takip edebilir. 

• günlük olaylarla ilgili televizyon haberlerinin ve 

programlarının çoğunu anlayabilir. 

• standart dildeki filmlerin çoğunu anlayabilirler. 

Okuduğunu 

anlama 
• yazarın güncel konulardaki bir sorunu belirli bir 

bakış açısıyla ilişkilendirdiği ya da belirli bir 

bakış açısını anlattığı makale ve raporları 

anlayabilir. 

• kısa öykülerin ve çağdaş edebi nesirlerin çoğunu 

anlayabilir 

Üretim Sözel üretim • ilgi alanlarıyla ilgili çok çeşitli konularda net, 

ayrıntılı açıklamalar sunabilirler. 

• çeşitli seçeneklerin avantajlarını ve 

dezavantajlarını vererek, güncel bir konu 

hakkındaki bir bakış açısını açıklayabilirler. 

Yazılı üretim • ilgi alanlarıyla ilgili çok çeşitli konularda net ve 

ayrıntılı metinler üretebilirler. 

• belirli bir bakış açısını destekleyen veya karşı 

çıkan bilgileri aktararak veya gerekçeler öne 

sürerek bir makale veya rapor hazırlayabilirler. 

Etkileşim Sözlü etkileşim • söyleyeceklerini akıcı ve anında ifade ederek 

hedef dilin kullanıcılarıyla düzenli etkileşim 

kurabilirler. 

• tanıdık bağlamlarda tartışmada aktif rol alabilir, 

görüşlerini açıklayabilir ve sürdürebilir. 

Yazılı ve 

çevrimiçi 

etkileşim 

• diğerlerinin karmaşık dilden kaçınması, onlara 

zaman tanıması ve genellikle işbirlikçi olması 

koşuluyla, katkılarını insanlara bağlayarak ve 

yanlış anlamaları veya anlaşmazlıkları ele alarak 

birkaç kişiyle etkileşime girebilir. 

• gerçeklerin, olayların ve deneyimlerin önemini 

vurgulayabilir, fikirleri gerekçelendirebilir ve iş 

birliğini destekleyebilirler. 

 

İMU YDYO İspanyolca Hazırlık Programını bitirdiğinde öğrenciler, 

➢ daha ileri düzey İspanyolca dil eğitimine lisans programında devam 

etmek üzere, Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi Programına göre B1 

seviyesine erişmiş olarak mezun edilmektedir. Bu bağlamda, genel 

hedefler aşağıda listelenmiştir. Öğrenciler, 
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• iş, okul veya boş zaman aktiviteleri ile ilgili aşina olduğu 

konularda, açık ve standart bir dildeki metinlerin ana hatlarını 

anlayabilir.  

• İspanyolca konuşulan ülkelere yaptığı seyahatlerde karşılaştığı 

durumların üstesinden gelebilir.  

• ilgi alanına giren veya aşina olduğu konularda basit ve tutarlı 

metinler yazabilir.  

• tecrübelerini, olayları, isteklerini ve hayallerini betimleyebilir, 

fikirlerini kısaca gerekçelendirebilir veya planlarını açıklayabilir. 

İMU YDYO’nun İspanyolca Hazırlık Programı için çıkış seviyesi 

olarak belirlediği B1 seviyesinin özel hedefleri aşağıda 

listelenmiştir: 

Tablo 4. B1 Seviyesinin Özel Hedefleri- İspanyolca İçin 

Çıkış 

seviyesi  

B1 

İMU YDYO İspanyolca Hazırlık Programını bitirdiğinde öğrenciler, 

Comprender 

/Anlama 

Comprensión 

auditiva/ 

Dinleme ve 

Anlama 

• İş yerinde, okulda veya boş zamanlarında 

günlük konular üzerine yapılan açık ve normal 

hızdaki konuşmaların ana hatlarını anlayabilir.  

• Sesletim nispeten yavaş ve açık olduğunda, 

kişisel veya mesleki ilgi alanlarıyla ya da güncel 

konularla ilgili birçok radyo ve televizyon 

programının ana fikrini anlayabilir. 

Comprensión 

lectora/ 

Okuduğunu 

Anlama 

• Alışılmış ve günlük konuşma dilinde veya işle 

ilgili yazılmış metinleri anlayabilir.  

• Kişisel mektuplardaki olaylar, duygu ve 

isteklerle ilgili betimlemeleri anlayabilir. 

Hablar  / 

Konuşma 

Interacción 

oral/ 

Sözlü 

Etkileşim 

• İspanyolca konuşulan ülkelere seyahat ettiğinde 

ortaya çıkan hemen hemen tüm durumlarla nasıl 

başa çıkacağını bilir.  

• Kişisel ilgi alanları ve günlük konularla (aile, 

hobiler, iş ve güncel olaylar) ilgili konulardaki 

diyaloglara aniden ve akıcı bir şekilde 

katılabilir. 

Expresión 

oral/ 

Sözlü İfade 

• Deneyimlerini ve olayları, hayallerini ve 

isteklerini anlatmak için cümleleri basit bir 

şekilde bağlayabilir. Düşüncelerini ve planlarını 

kısaca açıklayabilir ve gerekçelendirebilir. 

• Bir hikaye anlatabilir, bir kitap ya da filmin olay 

örgüsünden bahsedebilir, kendi görüşlerini 

betimleyebilir.  

 

Escribir / 

Yazma 

Expresión 

escrita/ 

Yazılı İfade 

• Bilgisi olan veya ilgisini çeken konularda basit 

ve birbiriyle iyi bağlantılı metinler yazabilir. 

• Tecrübelerini ve izlenimlerini anlatan kişisel 

mektuplar yazabilir.  
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5.2. Ölçme ve Değerlendirme İlkesi 
İMÜ YDYO bünyesinde gerçekleştirilen Ölçme ve Değerlendirme iki ayrı süreci 

kapsamaktadır. Bunlardan ilki ara sınavlar ve quizlerden oluşurken ikincisi ders içi 

verilen ödevler, yazma ödevi, sunum çalışması ve ders katılımını kapsamaktadır.  

5.2.1. Sınavlar  

İMU YDYO Ölçme ve Değerlendirme Birimi sadece hazırlık programı 

bünyesindeki sınavları hazırlamaktadır. Fakültelerdeki dil derslerinin sınavları, 

o dersleri veren öğretim elemanı tarafından hazırlanmaktadır. Bu sebeple 

değerlendirme ölçütleri ve yüzdelikleri hazırlık birimi ve fakülte dil dersleri için 

farklılık göstermektedir. Fakültelerdeki ölçme ve değerlendirme süreçleri, 

ölçütleri ve yüzdelikleri fakültelerce belirlenmektedir. Hazırlık birimi ile bilgiler 

aşağıda sunulmuştur.  

İMÜ YDYO Hazırlık Birimi bünyesinde ölçme ve değerlendirme süreci 

tarafsızlık, güncellik ve eşitlik ilkelerine dayanarak öğrencileri öğrenmeye 

teşvik eder ve öğrencilerin yıl içi performanslarını en iyi şekilde düzenli ve planlı 

bir biçimde ölçmeyi hedefler. Ölçme ve değerlendirme, sene boyunca 

kazanılması hedeflenen dört dil becerisi, dil bilgisi ve kelime bilgisini ölçecek 

şekilde düzenlenir. Bu bağlamda, öğrenciler sene boyunca 4 adet ara sınav (her 

periyot sonu) ve 4 adet quiz (her periyotun 4. haftası) ile ölçülürler. Ayrıca güz 

dönemi başında ve sonunda ve bahar dönemi sonunda olmak üzere 3 adet 

İngilizce Yeterlik Sınavı’na (İYS) girebilirler. İYS’ye girme şartları Öğrenci El 

Kitabı’nda belirtilmiştir (bkz. Sayfa 6). Ayrıca öğrenciler Güz dönemi başında 

İYS’ye girmeden önce Düzey Belirleme Sınavı’na (DBS) girmekle 

yükümlüdürler. Bu sınavın amacı öğrencilerin İngilizce yeterliği anlamında 

hazırbulunuşluklarını ölçerek onları doğru seviyede bir sınıfa yerleştirmektir. 

Ayrıca DBS, İYS için ön koşul bir sınavdır ve DBS’den 80 ve üzeri alan 

öğrenciler İYS’ye kabul edilmektedir. DBS’ye girmeyen öğrenciler İYS’ye 

alınmazlar.  

 

Quizler, her periyotun 4. haftası 1 oturumda gerçekleştirilir. Quizlerde 

öğrencilerin sadece kelime ve dil bilgileri ölçülmektedir. Ara sınavlar ve İYS ise 

3 oturumda gerçekleştirilir. İlk oturumda dinleme ve okuma ölçülürken, 2. 

oturumda yazma ve 3. oturumda konuşma becerileri ölçülür. 1 ve 2. oturumlar 

yüz yüze olup aynı gün gerçekleştirilirken 3. oturum olan konuşma sınavları ayrı 

bir günde yüz yüze yapılmaktadır.  

 

Sınavların nasıl yürütüleceğine dair yönergeler, Ölçme ve Değerlendirme Birimi 

tarafından sınav günü sınav zarfı içinde öğretim elemanlarına sağlanır. 

Sınavların tarihi, şekli ve içeriği hakkında bilgilendirme ise öğrencilere web 

sitesi üzerinden duyurulmaktadır.  

Ayrıca, sınavlardan önce, sözel ve yazılı üretim gerektiren sınavlar için 

(konuşma ve yazma sınavları) uyulması gereken ve kendilerinden beklenen 

ölçütler öğrencilere bildirilir. Ayrıca, konuşma sınavı öncesinde öğrencilere bir 

sınav örneği sınıf danışmanları tarafından ders esnasında gösterilir ve Google 

Classroom’da paylaşılır.  
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5.2.1.1. Sınavlar İçin Gözetmenlik İlkesi 

İMÜ YDYO Hazırlık Biriminde yürütülen tüm sınavların notlandırma 

süreçlerinin adil ve güvenli biçimde uygulanması kurum için esastır. 

Tüm öğrencilerin uygun bir ortamda sınava girmesi ve süreçlerin sağlıklı 

ilerlemesinde gözetmenlere önemli bir sorumluluk getirmektedir. 

Gözetmenler öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Gözetmenler, müdür 

yardımcısı tarafından söz konusu sınavın oturumları gözetilerek 

görevlendirilir ve sınavdan en az bir gün önceden gözetmenlik 

yapacakları oturumlar ve sınıflar hakkında e-posta yoluyla bilgilendirilir. 

Sınavların 1 ve 2. oturumlarında 3 tip gözetmen bulunur: sınıf içi 

gözetmeni, kat görevlisi ve sınav koordinatörü. Kat görevlileri ve sınav 

görevlisi Ölçme ve Değerlendirme Birimi üyelerinden olmaktadır. Sınıf 

içi gözetmenler ise YDYO’da çalışan öğretim elemanlarından 

oluşmaktadır. 3. oturum olan konuşma sınavında ise temelde 2 tip 

gözetmen vardır: konuşan ve ölçen (interlocutor) ve sadece ölçen 

(assessor). Konuşma sınavında her sınıfta bu iki tip gözetmen muhakkak 

birlikte görevlendirilir.  

Gözetmenler sınav günü sabahında Ölçme ve Değerlendirme Birimi 

tarafından belirtilen saatte birim ofisine giderek imza karşılığında sınav 

evraklarını almak ve sınav saatinden en az 15 dakika önce görevli 

oldukları sınıflarda bulunmakla yükümlüdürler. Sınav başlamadan önce 

öğrencilerin cep telefonları kapalı şekilde toplanır ve gözetmen masasına 

konur. Öğrencilerinden tüm ders materyallerini kaldırmaları istenir. 

Sınavların tam saatinde başlatılması esastır ancak bazı durumlarda (hava 

muhalefeti vb.) 5-10 dakikalık ertelemeler yapılması gerekebilir. Bu 

yüzden gözetmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından mesaj 

yoluyla yapılacak bilgilendirmeleri takip etmeleri gerekmektedir.  

Gözetmenlerin sınav esnasında kendilerini görevlerini yapmaktan 

alıkoyacak ve öğrencileri rahatsız edebilecek aktiviteler yapması 

kesinlikle istenmemektedir (örneğin kitap okuma veya öğrencilerin 

kâğıtlarını incelemek vb.). Sınav esnasında her türlü gürültüye veya 

rahatsızlığa sebep olacak durumlara engel olmaları; eğer sorunu 

çözemezlerse Ölçme ve Değerlendirme Ofisine ve YDYO yönetimine 

durumla ilgili bilgi vermeleri gerekmektedir. Ayrıca, gözetmenlerin 

öğrencilerin kopya çekmesi durumlarına karşı dikkatli olması ve kopya 

durumda kat görevlisini çağırarak birlikte tutanak tutmaları 

gerekmektedir.  

Sınav sonrasında, gözetmenler sınav evraklarını saymalı ve eksiksiz bir 

şekilde Ölçme ve Değerlendirme Birimine teslim etmelidirler. Sınav 

evraklarındaki gerekli yerleri (sınava giren ve girmeyen öğrenci sayısı 

vb.) tükenmez kalem ile doldurmalıdırlar. Sınav bitiminde tüm sınav 
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evraklarını imza karşılığında Ölçme ve Değerlendirme Birimine hemen 

teslim etmelidirler.  

5.2.1.2. Kopya İlkesi ve Kopya Durumunda İzlenecek Yöntem 

İMÜ YDYO bünyesinde yürütülen sınavlarda, gözetmenlerin ve 

öğrencilerin kurallara uyması ve kopya girişimlerinin önlenmesi esastır. 

Sınav öncesinde öğrenciler kopya çekmelerine karşı uyarılır. Sınav 

esnasında kopya çektiği bariz şekilde belirlenen öğrenci için sınav 

gözetmeni, kopya materyallerini toplamak, öğrencinin sınav kâğıdını 

elinden almak ve kat koordinatörü ile birlikte tutanak tutmakla 

yükümlüdür. Kopya çeken öğrenci ile ilgili yaptırım YÖK Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliği gereğince yapılır.  

5.2.1.3. Notlandırma İlkesi 

İMÜ YDYO için bünyesinde gerçekleştirilen sınavların, verilen 

ödevlerin ve birçok farklı ölçme aracının ürünlerinin adil, tarafsız ve 

şeffaf şekilde notlandırılması esastır çünkü İMÜ YDYO’nun amacı 

öğrencilerin gelişimlerini doğru ve sağlıklı şekilde gözlemlemek ve 

öğrencilere bu konuda doğru dönütler verebilmektir. İMÜ YDYO için 

öğrencilerinin etkin birer dil kullanıcı olması hedeflerinin en önemlisidir. 

Bu bağlamda, öğrencileri bu süreçte gözlemlemek adına ara sınavlar, 

quizler, Yazma Ödevleri, Sunum Çalışmaları, sınıf içi ödevler ve LMS 

sistemi uygulanmaktadır. Tüm bu ölçme araçları kendi içinde bağımsız 

olarak titizlikle ve seviyeye uygun puanlama ölçekleri veya cevap 

anahtarları kullanılarak puanlanır. Öğrencilerin sene sonundaki 

İngilizce/İspanyolca Yeterlik Sınavına girmesi için gereken genel başarı 

ortalaması bu ölçme araçlarının farklı yüzdelikleri alınarak ve aşağıdaki 

adımlar izlenerek hesaplanır.  

1. Hesaplamalar yapılırken önce öğrencilerin aldığı notlar her periyot 

için hesaplanır. Periyot içi yüzdelikler Tablo 5 ve Tablo 6’da 

verilmiştir. 

Tablo 5. İngilizce Hazırlık Birimi  

Adı 
Oranı 

Quiz 
%20 

Ara Sınav 
%50 

LMS 
%10 

Main Course 

Değerlendirmesi  
MC Assignment(s) (%5) + Participation (%5) = 

%10 

Yazma Ödevi 

First Draft (%4) + Second Draft (%6) = %10 
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Tablo 6. İspanyolca Hazırlık Birimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. İkinci adımda ise öğrencinin genel başarısı hesaplanır. Genel başarı 

hesaplamasında her periyota ait yüzdelikler farklıdır ve Tablo 6’da 

sunulmuştur. Bu yüzdelikler tüm dillerdeki hazırlık programları için 

aynıdır. 

Tablo 7. Periyot Sonu Notlarının Yılsonu Notuna Katkı Oranları 

(Tüm Diller) 

1. periyot 15% 

2. periyot 20% 

3. periyot 30% 

4. periyot 35% 

 

 

Adı Oranı 

Ara Sınav (Examen parcial) 50% 

Quiz (Prueba) 20% 

Akademik Gelişim Notu (Evaluación del 

Desempeño Académico)     

İspanyol Dili: Gramer (Lengua española: 

Gramatica): %10 (Katılım / Participación) 

Uygulamalı Gramer (Aplicación de la 

grammatica): %5 (Katılım / Participación) 

Yazma Portolyosu (Producción Escrita): %5  

Okuduğunu Anlama (Comprensión de 

Lectura): %5 (Katılım / Participación) 

Sözlü Anlatım Ödevi (Tarea de Expresión 

Oral): %5  
 

30% 
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5.2.1.3.1. Sınavları Notlandırma Sürecinde Öğretim Elemanlarının 

Görev ve Sorumlulukları 

Sınavları notlandırma sürecinde öğretim elemanlarının görev ve 

sorumlulukları tüm İMÜ YDYO Hazırlık sınıfları (İngilizce ve 

İspanyolca) için aynıdır ve aşağıda belirtilmiştir.  

• Yazma sınavlarından sonra yapılan standardizasyon 

toplantılarına katılmak ve alınan kararlara uymak, 

• Yazma ve konuşma sınavları için geliştirilmiş değerlendirme 

ölçeklerine uyarak sınav kağıtlarını notlandırmak, 

• Sınavların cevap anahtarını iyice incelemek ve anahtara birebir 

uyarak sınav kağıtlarını notlandırmak; gerektiğinde Ölçme ve 

Değerlendirme Birimine danışmak, 

• Ölçme ve Değerlendirme Biriminden veya kendi birim 

koordinatörlerinden gelecek (İspanyolca) duyuruların takibini 

yapmak,  

• Sınav kağıtlarını notlandırılmış ve kontrol edilmiş olarak en 

geç son teslim tarihinde teslim etmek,  

• Sınav sonuçlarını detaylı olarak belirtilen tarih aralığında 

Müdür yardımcısı tarafından gönderilen dosyaya işlemek  

• Sınav evraklarının okul içinde tutulması esas olduğundan, 

sınav okumalarını okul içinde yapmak, 

• Partnerli okumalar yapıldığı durumlarda partnerini zor 

durumda bırakmamak için sınavların son teslim tarihlerine 

uymak ve partneriyle iş birliği yapmak.   

    5.2.1.3.2. Sınavların Notlandırma Prosedürleri  

İMÜ YDYO Hazırlık sınıfları (İngilizce ve İspanyolca) için 

notlandırma prosedürü genel olarak benzerlik göstermektedir ve 

genel olarak aşamalar aşağıda belirtildiği gibidir: 

• Öğretim elemanları son teslim saati ve tarihi hakkında müdür 

yardımcısı tarafından bilgilendirilir. 

• Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından hazırlanmış olan 

cevap anahtarları sınav bitiminde öğretim elemanlarına 

verilir. 

• Konuşma sınavlarında kullanılacak olan değerlendirme 

ölçekleri sınav öncesinde öğretim elemanlarına verilirken 

yazma sınavında sınav bitiminde verilir.  

• Müdür yardımcısı tarafından belirlenen yazma sınavı için 

çapraz notlandırmayı yapacak öğretim elemanlarının her biri 

standardizasyon toplantılarına katılır. 

• Sınavlar 5.2.1.3.1 bölümünde belirtilen görev, sorumluklar ve 

yöntemler çerçevesinde notlandırılır ve YDYO yönetimine 

bildirilir.  
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• Sınav notlarının UBYS’ye girilmesi ayrı bir süreçtir çünkü 

notlar UBYS’ye işlenmeden önce sınav kağıtları öğrencilere 

sınıf danışmanları tarafından gösterilmektedir. Değişen notlar 

olabileceği için hem öğrencilere geri bildirim süreci hem de 

UBYS’ye notları işleme süreci ve tarihleri titizlikle takip 

edilmelidir. 

5.2.1.3.3. Quizlerin notlandırılması 

Quizlerin değerlendirme sürecinde, öğrencilerin sınav 

kağıtları sadece bir öğretim görevlisi tarafından notlandırılır. 

Öğretim görevlisi, görevlisi olduğu sınıf veya sınıfların sınav 

kağıtlarını, Ölçme ve Değerlendirme Ofisinin hazırladığı 

cevap anahtarını kullanarak notlandırır.  

5.2.1.3.4. Ara Sınav ve Yeterlik Sınavlarının notlandırılması 

Ara sınav ve Yeterlik sınavlarının tüm oturumları 2’şer 

öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.  

İlk oturum: İlk oturum için görevli öğretim elemanı 

tarafından yapılan birinci okumadan (first check) sonra, cevap 

anahtarında değişiklikler olması veya okuma sırasında maddi 

hata yapılmış olması ihtimaline karşın sınav evrakları ikinci 

bir öğretim görevlisi tarafından tekrar okunur (second check). 

Öğrencinin notu olarak sınav kağıdına verilen ikinci not 

geçerli olur.  

İkinci oturum (Yazma Sınavı): Yazma sınavlarının 

değerlendirilmesinden önce görevli tüm öğretim görevlileri 

bir standardizasyon toplantısı yapılır. Bu toplantıyı Ölçme ve 

Değerlendirme Ofisi yönetir. Toplantı öncesinde, Ölçme ve 

Değerlendirme Ofisi öğrencilerin sınav kağıtları arasından 

iyi, orta ve zayıf olmak üzere en az birer tane kağıdı rastgele 

belirleyip öğrenci isimlerini kapatarak öğretim görevlilerine 

gönderir. Toplantı öncesi öğretim görevlilerinden bu kağıtları 

Ölçme ve Değerlendirme Ofisi tarafından verilen 

değerlendirme ölçeği (rubrik) kullanılarak değerlendirmeleri 

beklenir. Toplantı esnasından ise bu notlar karşılaştırılır ve 

notların verilme nedenleri tartışılır ve değerlendirme ölçeği 

çerçevesinde olmak kaydıyla fikir birliğine varılmaya 

çalışılır. Alınan kararlar daha sonra öğretim görevlilerine e-

posta ile bildirilir.  

Standardizasyon toplantısından sonra sınav kağıtları 

değerlendirilmek üzere görevli öğretim elemanları tarafndan 

teslim alınabilir. Bir sınıftaki her öğrencinin yazma sınavı 

birinci okuma (first check) ve ikinci okuma (second check) 

olarak yapacak iki öğretim görevlisi tarafından notlandırılır. 

Her iki öğretim elemanı sınav kağıtlarını birbirinden bağımsız 

olarak değerlendirir. Notlar 100 puan üzerinden verilir. 
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Değerlendirmeleri bittikten sonra, bu iki öğretim görevlisi bir 

araya gelerek notlarını karşılaştırır. İki öğretim görevlisinin 

notları arasında 15 puandan fazla fark olmaması gerekir. 

Böyle bir durum olursa söz konusu kağıt(lar) tekrar 

değerlendirilir ve uzlaşmaya varılması beklenir. Uzlaşma 

olmazsa Ölçme ve Değerlendirme Ofisine başvurulur ve 

oradan gelecek cevaba göre hareket edilir. Öğrencinin son 

notu iki öğretim görevlisi tarafından verilen notların 

ortalaması alınarak hesaplanır. Notların detayları Ölçme ve 

Değerlendirme Ofisi tarafından sağlanan “Writing Checklist” 

e (not çizelgesi) girilir.  

Üçüncü oturum (Konuşma sınavı): Bir sınıftaki 

öğrencilerin konuşma performansları iki öğretim görevlisi 

tarafından değerlendirilir. Bu öğretim görevlilerinin ilki 

öğrenciyle konuşur ve interlocutor şeklinde isimlendirilir. 

Diğer öğretim görevlisi ise assessor olarak isimlendirilir ve 

sınav esnasında öğrenci ile iletişim kurmaz. Ancak sınav akışı 

gereği yapılması gereken çeşitli görevler vardır (öğrencinin 

sınıfa kabulü, ses kayıt cihazı kullanımı vb.) ve bu görevlerin 

dağılımı sınav öncesi gönderilen yönergelerde öğretim 

görevlilerine bildirilir.  

Konuşma performansları, her iki öğretim görevlisi tarafından 

Ölçme ve Değerlendirme Ofisi tarafından verilen 

değerlendirme ölçeği kullanılarak değerlendirilir. Notlar 100 

puan üzerinden verilir ve iki öğretim görevlisinin notları 

arasında 15 puandan fazla fark olmaması gerekir. Eğer fark 

olursa ses kayıt cihazıyla kaydedilen performans sınav 

bitiminde tekrar değerlendirilir ve uzlaşmaya varılması 

beklenir. Uzlaşma olmazsa Ölçme ve Değerlendirme Ofisine 

başvurulur ve oradan gelecek cevaba göre hareket edilir. 

Öğrencinin son notu iki öğretim görevlisi tarafından verilen 

notların ortalaması alınarak hesaplanır. 

5.2.2. Sunum Çalışması, Yazma Ödevi, Sınıf İçi Ödevler ve LMS ve 

Bu Araçların Notlandırma Prosedürleri  

İMÜ YDYO bünyesinde sınavlar dışında süreç içinde çeşitli şekillerde 

değerlendirme yapabilmek amacı taşıyan farklı ölçme araç ve yöntemleri de 

kullanılmaktadır. Bunlardan ilki sunum çalışmasıdır. İkincisi Yazma Ödevidir. 

Üçüncüsü sınıf içi ödevlerdir. Dördüncüsü ise bir çevrimiçi bireysel çalışma 

platformu olan Öğrenme Yönetim Sistemidir. İngilizcesi Learning Management 

System olan bu platformun kısa ismi LMS’tir ve öğrenciler de bu kısaltmayı 

kullanmaktadır. Tüm bu ölçme araçları Müfredat ve Materyal Geliştirme Birimi 

tarafından koordine edilir.  
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   5.2.2.1. Sunum Çalışması 

İMÜ YDYO müfredatı kapsamında 3. ve 4. periyot içerisinde tüm 

kurlarda (A, B ve C) öğrencilerden belirli bir konuda sunum yapmaları 

istenir. Sunum çalışması Main Course dersi kapsamındadır. Sunum 

konuları Müfredat ve Materyal Geliştirme Birimi tarafından hazırlanır. 

Öğrencilerden bu konulardan bir tanesini seçerek sunum hazırlaması ve 

hazırladığı sunumu sınıf içinde sunması istenir. Her öğrencinin farklı bir 

konu seçmesi esastır ve bu süreç sınıf danışmanı tarafından takip edilir. 

Sunumlar gerçekleştirilmeden önce öğrencilere nasıl sunum yapılacağı 

örneklerle öğretilir. Sunumlar Müfredat ve Materyal Geliştirme Birimi 

tarafından verilen değerlendirme ölçeği kullanılarak sınıf danışmanları 

tarafından değerlendirilir.  

   5.2.2.2. Yazma Ödevi 

İMÜ YDYO müfredatı kapsamında tüm periyotların içerisinde tüm 

kurlarda (A, B ve C) öğrencilerden belirli bir konuda bir paragraf veya 

kompozisyon (essay) yazması istenir. Yazma ödevi talimatları ve 

çerçevesi periyot boyunca Reading & Writing dersinde işlenen içerik 

doğrultusunda Müfredat ve Materyal Geliştirme Ofisi tarafından 

hazırlanır. Yazma ödevinin yazılması için öğrencilerin kuru (A, B ve C) 

dikkate alınarak ortak bir gün, saat ve süre belirlenir. Haftalık ders 

programına göre belirlenen bu zaman diliminde derse girecek öğretim 

elemanları, Müfredat ve Materyal Geliştirme Ofisinden basılı belgeleri 

teslim alarak ilgili sınıfa gider. Bahsi geçen öğretim elemanlarının 

gözetmenliğinde öğrenciler verilen konulardan bir tanesini seçerek 

talimat doğrultusunda paragraf ya da kompozisyonlarının (essaylerinin) 

ilk draftını yazar. Gözetmenlik ve ilk draft yazım süresince uyulacak 

kurallar, öncesinde gözetmenlere ve/veya öğrencilere duyurulur. Süreç 

Odakli Yazma yaklaşımı kapsamında Reading & Writing dersini veren 

öğretim görevlisi, sınıfındaki öğrencilerin belgelerini gözetmenden 

teslim aldıktan sonra, öğrencilerin yazılarını geliştirebilmeleri için içerik 

ve hata incelemesi yapar. Bu incelemede, içerik ile ilgili uyarı ve notlara 

yer verilir. Buna ek olarak Müfredat ve Materyal Geliştirme Ofisi 

tarafından öncesinde duyurulan ortak hata düzeltme kodlarını kullanarak 

öğrencilerin ilk draftına kelime bilgisi, dil bilgisi, yazım hataları ve 

noktalama-işaretleme ile ilgili detaylı dönüt verir. Ayrıca Müfredat ve 

Materyal Geliştirme Ofisi tarafından verilen ve Ölçme ve Değerlendirme 

Ofisi ile koordinasyon halinde takibi yapılarak kullanılan Paragraf/Essay 

Değerlendirme Ölçeği (Paragraph/Essay Rubric) içerisindeki kriterler ve 

belirlenen bazı önemli notlar doğrultusunda değerlendirilerek her kritere 

detaylı not verilecek şekilde puanlanır. Öğrencilerin ilk draft için alacağı 

puan ilgili periyot notunun %4’ünü oluşturur. Dersi veren öğretim 

elemanı, Müfredat ve Materyal Geliştirme Ofisi tarafından duyurulan 

tarihe kadar öğrencilere yazılı ve sözlü dönüt verir ve ilk draft notunu 

duyurur. Bundan sonraki süreçte öğrenciler Müfredat ve Materyal Ofisi 

tarafından belirlenen tarihe kadar, aldıkları dönüt doğrultusunda ilk draft 

yazılarında gerekli düzeltmeleri yaparak ikinci draftını yazar ve Turnitin 
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platformu üzerinden dersi veren öğretim elemanına gönderir. 

Öğrencilerin ikinci draftı, yine Paragraf/Essay Değerlendirme Ölçeği 

(Paragraph/Essay Rubric) içerisindeki kriterler ve belirlenen bazı önemli 

notlar doğrultusunda değerlendirilerek her kritere detaylı not verilecek 

şekilde puanlanır. Öğrencilerin ikinci draft için alacağı puan ilgili periyot 

notunun %6’sını oluşturur. Sonuç olarak, öğrencilerin tüm bu süreç 

odaklı yazma prosedürü sonunda Yazma Ödevi değerlendirme aracından 

alacağı puan, ilgili periyotun %10’unu oluşturmaktadır.  

   5.2.2.3. Sınıf İçi Ödevler 

İMU YDYO müfredatı kapsamında 1. ve 2. periyot içerisinde tüm 

kurlarda (A, B ve C) öğrencilerden çeşitli ödevleri tamamlamaları 

beklenir. Sınıf danışmanı, ilgili periyot başında sınıfının ihtiyacına göre 

çeşitli konu, tür ve tarzlarda vereceği sınıf içi ödevleri ve notlandırma 

şeklini belirler, Müfredat ve Materyal Geliştirme Ofisinin onayının 

ardından Google Classroom üzerinden öğrencilerine duyurur. Verilen 

tüm sınıf içi ödevler sınıf danışmanı tarafından puanlanır. Öğrencilerin 

sınıf içi ödevlerden alacağı toplam puan, ilgili periyotun %5’ini 

oluşturur. 

5.2.3. Derse Katılım 

Derse Katılım notu ilgili periyotun %5’ini oluşturur ve öğrencilerin ders 

içerisindeki etkinliklere aktif katılım gerçekleştirip 

gerçekleştirmediklerine göre verilir. MC dersini veren partner öğretim 

görevlilerinin her ikisinin de verdiği notların ortalaması alınarak elde 

edilen not derse katılım notu olarak geçer.  

  5.3. Geri Bildirim İlkesi  
İMÜ YDYO hem sınavlar hem yıl içi işleyiş hem de uygulanan programla ilgili 

geri bildirim konusuna oldukça önem verir. Geri bildirim ilkesinin temelinde 

şeffaflık, tarafsızlık ve sürekli gelişim ilkeleri yatmaktadır. Geri bildirim ilkesi, 

sınav kağıtlarının öğrencilere gösterilmesinin yanı sıra hem öğretim 

elemanlarının hem de öğrencilerin eğitim programı ve süreciyle ilgili görüşlerine 

başvurmayı kapsar. Bu bağlamda üç çeşit geri bildirim süreci gerçekleştirilir:  

   5.3.1. Sınavlarla İlgili Geri Bildirim 

İMÜ YDYO bünyesinde gerçekleştirilen her ara sınav ve quiz 

sonuçlarının açıklanmasından ardından öğrencilerle notları web sitesinde 

paylaşılır. Öğrencilerin notlarının paylaşıldığı belgede baş harfleri 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği öğrencilerin isim ve soy 

isimlerinin sadece baş harfleri paylaşılır. Öğrencilerin notlarını 

numaralarına bakarak öğrenirler.  

Quizler, açıklanmalarının devamındaki 5 iş günü süreyle öğrencilerin 

görüşüne açıktır. Her sınıfın danışmanı uygun bir ders saatinde quiz 

evraklarını sınıfa götürür ve öğrencilerin hem kendi kağıtlarını hem de 

sınavın cevap anahtarını görmelerini sağlar. Öğrencilerin quiz evrakları 

üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaları ve evraklarının fotoğraflarını 
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veya fotokopilerini çekmeleri kesinlikle yasaktır. Bu konuda sorumluluk 

evrakları gösteren öğretim elemanına aittir. 

Ara sınavlar ise açıklandıktan sonra 5 iş günü süreyle yine öğrencilerin 

görüşüne açıktır. Ancak ara sınavlardan sonra öğrenciler yeni sınıflarında 

yeni danışmanları ile olduklarından sınav evraklarının sınıfa götürülmesi 

söz konusu değildir. Bu yüzden öğrenciler ve eski sınıf danışmanları 

Google Classroom üzerinden iletişime geçer. Eski sınıf danışmanlarının 

belirlediği günde ve saatte, öğrenciler söz konusu öğretim elemanının 

ofisine giderek sınav kağıtlarını ve cevap anahtarını görebilirler. Bu 

prosedür sınavın ilk oturumu için geçerlidir. 2. ve 3. oturumlar için geri 

bildirim süreci yoktur. Son olarak, İYS sınav evrakları sınav güvenliği 

sebebiyle öğrencilerin görüşüne açık değildir.  

5.3.2. Sunum Çalışması, Yazma Ödevi, Sınıf İçi Ödevler ve 

LMS ile İlgili Geri Bildirim  

İMU YDYO bünyesinde eğitim alan öğrenciler, akademik yıl içerisinde 

müfredat kapsamında yer alan sunum çalışması, yazma ödevi ve sınıf içi 

ödevler için çeşitli şekillerde geri bildirim alırlar. Öğrenciler, 1. ve 2. 

periyot içerisinde verilen sınıf içi ödevler ile ilgili sınıf danışmanının 

belirleyeceği şekilde ve zamanda geri bildirim alırlar. Sınıf içi ödevlerin 

kapsamı sınıf danışmanı tarafından belirlendiğinden, öğrencilere geri 

bildirim verme yönteminin detaylarına sınıf danışmanı karar verir.  

3. ve 4. periyot içerisinde öğrencilerin gerçekleştireceği sunumlar, yine 

sınıf danışmanı tarafından izlenir, Müfredat ve Materyal Geliştirme 

Birimi tarafından verilen değerlendirme ölçeği kullanılarak 

değerlendirilir ve yine sınıf danışmanı tarafından öğrenciye bu 

doğrultuda sözlü/yazılı geri bildirim verilir.  

Tüm periyotlarda yer alan yazma ödevi ise, Reading & Writing dersini 

veren öğretim elemanı tarafından takip edilir ve iki aşamadan oluşur. 

Dersi veren öğretim elemanı öğrencilerin ilk draftına, Müfredat ve 

Materyal Geliştirme Ofisi tarafından belirlenen süre içerisinde üzerine 

çeşitli uyarılar yazılmış ve ortak hata düzeltme kodları ile kodlanmış ilk 

draft belgesi üzerinden yazılı ve aynı belge üzerinden birebir sözlü geri 

bildirim verir. Öğrenciler, ikinci draftları ile ilgili geri bildirimi ise ikinci 

draft belgesi üzerinde yer alan yazılı düzeltmeler olarak alır. 

Son olarak, LMS sistemi kendi geri bildirimini çalışma esnasında 

öğrenciye veren bir sistem olduğu için öğretim elemanlarının direkt bir 

geri bildirim vermesi zorunluluğu yoktur. Ancak öğrenciler isterlerse 

sınıf danışmanlarına veya derslerine giren diğer öğretim elemanlarına 

akıllarına takılan soruları sorabilirler.  
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5.3.3. Yıl İçi İşleyiş ve Uygulanan Programla İlgili Geri 

Bildirim 

Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme iç içedir ve döngüsel bir 

süreçtir. Bu sebeple İMÜ YDYO, program geliştirme ve yenileme 

sürecinin devamlılığı için program değerlendirmeyi ve bu konuda geri 

bildirim almayı da kendine ilke olarak belirlemiştir. Program 

değerlendirmede temel amaç, sunulan eğitim programının genel 

hedeflerinin ve özel hedeflerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini, 

mevcut programın etkililiğini, eğitim programının uygulamada işleyip 

işlemediğini ve değiştirilmesi gereken yönlerinin neler olduğunu 

saptamaktır.  

Yıl içi işleyiş ve uygulanan programla ilgili geri bildirim Mesleki 

Gelişim Ofisi aracılığıyla gerçekleştirilir. Mesleki Gelişim Birimi her iki 

dönem sonunda hem öğrencilere hem de öğretim elemanlarına yıl içi 

işleyiş, sınavlar ve uygulanan programla ilgili birer anket gönderir. 

Öğrenciler ve öğretim elemanlarına uygulanan anketler birbirinden 

farklıdır. Belirtilen sürelerde tamamlanan anketlerin sonuçları yine 

Mesleki Gelişim Birimi tarafından hazırlanır ve yönetim, ilgili birimler 

ve öğretim elemanlarıyla paylaşılır.  

  5.3.4. Sınavlara İtiraz İlkesi ve Öğrenci İtiraz Süreci 

Öğrenciler, yapılan tüm sınavların sonuçlarına (quiz, ara sınav ve İYS) itiraz 

edebilirler. Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen öğrenciler sınav sonuçlarının 

ilan tarihini takip eden üç iş günü içerisinde YDYO’ya dilekçe vererek itiraz 

edebilirler. Söz konusu süre zarfında yapılmayan itirazlar kabul edilmez. İtiraz 

üzerine sınav kâğıdı Yüksekokul Yönetiminin oluşturduğu komisyonlar 

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

olarak Yüksekokul Yönetimine bildirilir. 

 5.4. Kalite Geliştirme İlkesi 
İMÜ YDYO, uluslararası dış değerlendirme ölçütleri kapsamında bir eğitim politikası 

uygulamaktadır. Kalite politikamız, kurum içinde verilen dersleri, uygulanan öğretim 

yöntemlerini, personelin mesleki gelişim süreçlerini ve öğrenci performans 

değerlendirme yöntemlerinin tamamını titizlikle kapsamaktadır. Stratejik hedeflere 

ulaşmak için yürütülen tüm süreçler okulumuzun misyon, vizyon ve temel değerleri ile 

birebir ilişkilidir.   

İMÜ YDYO öğrencilerine kaliteli bir eğitim vermeyi temel aldığı için uluslararası 

uygunluğa erişmek için kurum bünyesinde başlatılan kalite geliştirme sürecinin yıllık 

denetimlerle sürdürülmesi, kalite güvencesi sağlamak adına esastır. Yabancı dil 

öğretiminde uluslararası standartlara uyum sağlamak adına, sürdürülebilir 

değerlendirme çalışmaları ve öğrencilerin akademik ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar 

yapmak büyük önem arz etmektedir. Tüm bunları sağlamak adına öğrencilerden ve 

öğretim elemanlarından düzenli olarak geri bildirim alınmaktadır. Bu doğrultuda hem 

anketler uygulanmakta hem de gerçekleştirilen toplantılar aracılığıyla sözlü geri 

bildirim alınmaktadır. Ek olarak, farklı kurumlarla iş birliği sağlayarak kurum kültürünü 

zenginleştirmek de kalite geliştirme hedefleri kapsamına girmektedir. Son olarak ise, 
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kalite kapsamında öğretim elemanlarına sürekli mesleki gelişim olanaklarından 

haberdar etmek de kurumun ve Mesleki Gelişim Ofisinin temel hedefidir. Bu amaçla 

daha önce de belirtildiği gibi bir blog açılmış olup, mesleki gelişim ile ilgili her türlü 

duyuru bu platformda yayımlanmaktadır. 

Ayrıca, İMÜ YDYO bünyesinde çalışan öğretim elemanları isterlerse yüksek lisans ve 

doktora gibi akademik çalışmalarını yürütebilmektedirler. Bu konuda tüm öğretim 

elemanları belgelemek koşuluyla hafta içi 1 günlük veya 2 yarım günlük ders izni 

alabilmektedir. Bunun yanında, İMÜ YDYO bünyesinde çalışan öğretim elemanları, 

İMÜ bünyesinde araştırma izni alma konusunda Rektörlük ve YDYO yönetimi 

tarafından desteklenir.  

Son olarak ise öğretim görevlilerine başvurmaları halinde, YÖK 11.10.1983 tarihli ve 

2914 sayılı Yükseköğretim Personel kanununun ek-4. maddesine dayanarak geçmiş 

akademik yılda yapılan çalışmalar karşılığı ilave ücret verilmektedir. 

  5.4.1. Personel Oryantasyonu 

İMÜ YDYO, yeni işe başlayan öğretim elemanlarının uyum sürecinin, onlar için 

en verimli şekilde geçmesini hedeflemektedir. Öğretim elemanlarının kuruma 

dair işleyiş ve ders akışı gibi konularda uyumunu kolaylaştırmak İMÜ YDYO 

için esastır. YDYO’ya yeni bir öğretim görevlisi geldiğinde izlenen prosedür şu 

şekildedir: 

• YDYO’ya yeni gelen öğretim görevlisi okul yönetimi tarafından Mesleki 

Gelişim Ofisi koordinatörüne yönlendirilir. 

• Mesleki Gelişim Ofisi koordinatörü YDYO’nun genel işleyişiyle alakalı yeni 

gelen öğretim görevlisini bilgilendirir ve kendisiyle YDYO’ya ait 

yönetmelik, yönerge, öğretmen el kitabı ve öğrenci el kitabını paylaşır.  

• Daha sonra yeni gelen öğretim görevlisi, derslerin işleyişi ve sınavların 

uygulanması ile ilgili daha detaylı bilgi edinebilmesi ve Ve varsa sorularını 

sorabilmesi için Müfredat ve Materyal Geliştirme Ofisi ve Ölçme ve 

Değerlendirme Ofisi koordinatörleriyle tanıştırılır.  

• Oryantasyon sürecinin bitiminde kendisine kitapları ve diğer ders 

materyalleri sağlanır.  

  5.4.2. Sürekli Mesleki Gelişim 

İMÜ YDYO, sürekli mesleki gelişimi destekleyen, bu kapsamda da Mesleki 

Gelişim Ofisine sahip olan bir kurumdur. Öğretim elemanlarının sürekli mesleki 

gelişimini sağlamak adına yürütülen çalışmalar hizmet-içi eğitim olanaklarını 

sağlamak ve mesleki gelişim bloğunu düzenlemekten oluşmaktadır.  

Hizmet içi eğitim programı yayınevleri tarafından İMÜ YDYO’da çalışan 

öğretim elemanlarına verilen eğitimlerin (webinar, çalıştay vb.) ve kurum dışı 

olarak gerçekleştirilen konferans, çalıştay, webinar veya diğer eğitimlerin 

sunulmasını kapsamaktadır. Tüm bu süreçlerin gerçekleşmesi gereken iş birliği 

Mesleki Gelişim Birimi ve okul yönetimi tarafından titizlikle 

gerçekleştirilmektedir. Hizmet içi eğitim programının temel amacı öğretim 

elemanlarının ihtiyaç, ilgi ve beklentilerini karşılamak, sınıflarında 
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uygulayabilecekleri pratik bilgileri sağlamak ve İngilizcenin öğretimi alanındaki 

yenilikler için motive olmalarını desteklemektir.  

Mesleki gelişim bloğu ise öğretim elemanlarının ilgisine sunulmuş olup mesleki 

gelişim faaliyetleri ile ilgili duyuruları, ELT seminerleri, webinarları, 

çalıştayları, konferansları vb. gibi öğretmen eğitimi olanakları ve çeşitli 

konularda yayınlanmış eğitim-öğretim içerikli makaleleri içermektedir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



40 
 

5.5. Öğrencilerle İlgili Hususlar 

  5.5.1. Bireysel Çalışma Merkezleri (Self-Study Centers) 

İMÜ YDYO, öğrencilerinin özerk öğrenme becerilerine sahip olmasını 

sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla öğrencilere sunulan çeşitli olanaklar 

aşağıda verilmiştir.  

   5.5.1.1. Bilgisayara Laboratuvarı 

İMÜ YDYO bünyesinde 1 adet dil laboratuvarı bulunmaktadır. 

Öğrencilerin hedef dillerini geliştirme sürecine katkıda bulunmayı 

hedefleyen dil laboratuvarında 40 adet bilgisayar ve 30 adet kulaklık 

bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu bilgisayarlarla dil becerilerini 

geliştirmeye yardımcı olacak materyallere ulaşabilmektedir. Bu 

materyaller arasında dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma, yazma, konuşma 

ve dinleme becerilerini geliştirici çeşitli belge, etkinlik ve/veya faydalı 

bağlantılar bulunmaktadır. 

   5.5.1.2. Okuma Odası (Reading Room) 

Okuma odasında hedef dillerde sözlükler, dilbilgisi, kelime bilgisi 

kitapları ve seviyelendirilmiş okuma kitapları bulunmaktadır. Buradaki 

kaynakları öğrencilerimiz ders çalışma amacıyla ödünç alabilmektedir. 

Ödünç işlemleri ile İMÜ YDYO bünyesinde yarı zamanlı çalışan bir 

İMÜ öğrencisi ilgilenmektedir.  

  5.5.2. Devamsızlık 

İMÜ YDYO yabancı dil hazırlık programlarında derslere devam zorunludur. 

Öğrenciler, toplam ders saatinin en az %80’ine devam etmekle yükümlüdür. 

Devamsızlığı toplam ders saatinin %20’sini aşan öğrenciler devamsızlıktan 

kalırlar ve kayıtlı oldukları programın sonundaki yeterlilik sınavına giremezler. 

Öğrencinin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için kamu (resmi) yataklı 

hastaneden alınacak bir rapor ile durumunu belgelendirmesi ve Yönetim 

Kurulunda alınacak kararla mazeretli sayılması gerekir.  

Yoklama takibi öğrenci sorumluluğundadır. Öğrenciler, UBYS sistemini 

haftalık olarak takip etmelidir. Öğrencilerin yoklama itiraz süreleri her hafta için 

Cumartesi 12.00’ye kadardır. İtiraz için sınıf danışmanına e-posta 

gönderilmelidir. 

  5.5.3. Ders Materyalleri Temini 

İMÜ YDYO, yabancı dil hazırlık programlarında ve fakültelerde verilen yabancı 

dil derslerinde korsan kitap kullanımına kesinlikte karşı çıkmaktadır. Kitap 

temini konusunda yayınevleriyle iş birliği yapılır. Özellikle, maddi zorluklar 

yaşayan öğrenciler belirlenir ve bu öğrencilere yayınevlerince kitap desteği 

sağlanmasına çalışılır. Ders kitapları dışındaki diğer materyaller Müfredat ve 

Materyal Geliştirme Ofisi tarafından organize edilir ve öğrencilerin bu ek 

materyallerden yararlanması sağlanır. Tüm bu ek materyaller ya çıktı alınması 

suretiyle öğrencilerle fiziksel olarak ya da Google Classroom platformu 

üzerinden çevrim içi olarak paylaşılır.  
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6. AKADEMİK PERSONELE İLİŞKİN HUSUSLAR 

 6.1. Çalışma Saatleri 
Öğretim görevlilerinin çalışma saatleri derslerin başlama ve bitiş saatlerine göre YDYO 

Müdürlüğü tarafından belirlenir. Her periyot başında öğretim görevlilerine e-posta 

üzerinden hangi sınıfta kaç saat ders görevlerinin olduğu tebliğ edilir. Derslerinin 

dışında kalan süreçte öğretim görevlilerinden çalışmalarını mesai bitimine kadar 

okuldan yürütmeleri beklenir. Ayrıca, ders görevlerine ek olarak, ihtiyaç duyulması 

halinde tüm öğretim görevlilerine YDYO Müdürlüğü tarafından görevlendirme 

yapılabilir.  

Öğretim görevlilerinin derslere giriş ve çıkış saatlerine uymaları önem arz etmektedir. 

Bu nedenle, tüm öğretim görevlilerinin dersleri zamanında başlatıp zamanında bitirmesi 

gerekir. Çeşitli nedenlerden ötürü derse gecikmeli başlamak durumunda olan veya ders 

esnasında sınıfı terk etmek zorunda kalan öğretim görevlilerinin söz konusu durumu 

müdür yardımcılarını en kısa sürede bildirmeleri gerekmektedir. 

 6.2. Rapor ve İzin İşleri 
Rapor ve izinlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu esas alınır.  

  6.2.1. İzinler 

Öğretim elemanlarına izin verme yetkisi Yüksekokul Müdürüne aittir ve tüm 

izin talepleri UBYS (EBYS) üzerinden Yabancı Diller Yüksekokulu 

Müdürlüğüne iletilir.  

Yıllık izinler, akademik takvimde belirtilen aktif eğitim-öğretim dönemlerinin 

ve faaliyetlerinin dışında kullanılabilinen ve miktarı hizmet yılına göre 

belirlenen bir izin türüdür. (Hizmet süresi 1 yıldan 10 yıla kadar olan akademik 

personelin 20 gün, 10 yıldan fazla hizmet süresi olanların ise 30 gün yıllık izin 

hakkı bulunmaktadır.) 

Öğretim görevlilerinin aktif akademik dönemler içerisinde izinli olacağı 

durumlarda öncelikle sorumlu müdür yardımcısını bilgilendirmeleri ve 

kendisinden onay almaları, sonrasında taleplerini UBYS (EBYS) üzerinden 

Yüksekokul Müdürlüğüne sunmaları gerekmektedir. (Bir ofiste görevli olan 

öğretim elemanının, akademik işleyişin sekteye uğramaması için, izin alma 

durumu ile ilgili öncelikle ofis koordinatörü ile görüşüp onayını alması, daha 

sonra ilgili müdür yardımcısına başvurması gerekmektedir.) 

Akademik mazeret izinleri, aktif akademik dönemler içinde öğretim 

görevlilerinin yurtiçi veya yurtdışında yapacakları veya katılacakları akademik 

faaliyetler (hizmet içi eğitim, konferans sunumları, projeler, vs.) için aldıkları 

izin türüdür. Bu tür bir çalışması olan öğretim elemanının, ofis bünyesinde 

çalışıyorsa öncelikle koordinatörü ile görüşüp ofis çalışmalarını planlaması, 

daha sonra ilgili müdür yardımcısına durumu iletmesi gerekmektedir. Faaliyete 

katılması uygun bulunan öğretim elemanının kendisine gönderilen davetiye 
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yazısını ek yaparak, ıslak imzalı dilekçesini UBYS (EBYS) üzerinden faaliyet 

tarihinden en az 10 gün önce Yüksekokul Müdürlüğüne sunması gerekmektedir.  

Doğum öncesi, babalık ve doğum sonrası izinleri alınırken durumu gösteren 

evrakın ek yapılarak sunulması gerekmektedir. Mazeret, evlilik ve ölüm 

izinlerinin belgeleri EBYS izin belgesine ek yapılamaz; müdür ve müdür 

yardımcılarına e-posta yoluyla sunulur. 

Öğretim elemanlarının resmî kurumlarla ilgili yarım gün gerektiren işlerinde 

(12.30 itibari ile olan çıkışlarda), sorumlu müdür yardımcısının bilgilendirilerek 

onay alınması yeterlidir. İlgili resmi kurum işlemine dair evrakın (kayıt, 

vergi/fatura ödeme, vize/pasaport başvuru belgeleri vb.) gün içinde e-posta 

yoluyla müdür ve müdür yardımcılarına sunulması beklenmektedir.   

Mesai bitimine 1 saat kalaya kadar olan erken çıkış durumlarında, sorumlu 

müdür yardımcısının bilgilendirilerek onay alınması yeterlidir. (Erken çıkış 

sebebine dair belge ibraz edilmesine gerek yoktur.) 

6.2.2. Rapor ve Muayene İzinleri 

Öğretim elemanlarının sağlık sorunları nedeniyle rapor almaları durumunda, 

rapor bitiş tarihinden itibaren 5 gün içerisinde raporlarının tam boy çekilmiş 

okunaklı fotoğrafını veya elektronik ortamdan (E-Nabız) indirilmiş kopyasını 

UBYS (EBYS) “Raporlu” izin türünü seçerek Yabancı Diller Yüksekokulu 

Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.  

Öğretim görevlilerinin hastane işlerinden dolayı (rutin kontrol, diş tedavisi, 

check-up vb.) tam gün izinli olacağı durumlarda öğretim görevlilerinin izinli 

olacakları günün öncesinde EBYS üzerinden mazeret izni almaları ve ilgili 

belgeyi e-posta yoluyla müdür ve müdür yardımcılarına sunması gerekmektedir. 

Aynı sebeplerle yarım gün (öğleden önce veya öğleden sonra) izinli olunacak 

durumlarda EBYS üzerinden mazeret izni almaya gerek yoktur; sorumlu müdür 

yardımcısına bilgilendirme yapılarak ilgili evrakın müdür ve müdür 

yardımcılarına e-posta yoluyla sunulması yeterlidir. 

Refakat izni gerektiren durumlarda UBYS (EBYS) izin belgesine refakat edilen 

hastanın sağlık raporu yanı sıra öğretim elemanının ilgili sağlık kuruluşundan 

alacağı refakat belgesini de ek tutması gerekmektedir. 

6.2.3. Telafi Dersleri 

Öğrencilerin müfredattan geri kalmaması ve akademik işleyişin bozulmaması 

için öğretim elemanlarının raporlu/izinli olmaları sebebiyle yürütülemeyen 

derslerin yerine aşağıdaki şekillerde telafi programları uygulanır: 

• Öğretim elemanının 3 günden fazla raporlu/izinli olması halinde 

yapılamayan dersleri, gönüllülük esasına dayanarak ve dilekçe ile talepleri 

alınarak diğer öğretim görevlileri tarafından telafi dersi olarak yürütülür. 

(Dilekçe formatı için Ek-1: Örnek Dilekçe 1’i inceleyiniz.) 

 

• Öğretim elemanın 3 gün veya daha kısa raporlu/izinli olması halinde, 

yapılamayan dersleri göreve başladıktan sonra 2 hafta içinde kendisinin telafi 
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etmesi beklenmektedir. Okula dönen öğretim elemanının derslerini telafi 

edeceğine dair dilekçe yazması ve dilekçeye ek olarak ders telafi formu 

tablosunu sunması gerekmektedir. (Dilekçe ve ders telafi formu formatları 

için Ek-2: Örnek Dilekçe 2’yi ve Ek-3: Örnek Ders Telafi Formu’nu 

inceleyiniz.) 

 

• Periyotların son iki haftasında (1. ve 3. Periyotlarda 7. ve 8. Haftalar ile 2. 

Ve 4. Periyotta 6. ve 7. Haftalar), öğrencilerin sınava yönelik müfredattan 

geri kalmasının önüne geçmek ve her periyodun içindeki akademik işleyişi 

sağlıklı bir şekilde yürütmek ve tamamlamak amacıyla, gün sayısına 

bakılmaksızın raporlu/izinli olan öğretim elemanlarının dersleri gönüllü olup 

dilekçe ile taleplerini belirten diğer öğretim eleman(lar)ı tarafından telafi 

dersi şeklinde yürütülür.  

 

• Telafi dersleri yapılan şubelerin yoklamaları, telafi derslerini yürüten 

öğretim eleman(lar)ı tarafından o şubeye ait yoklama kağıdına ıslak imzalı 

olarak alınır ve daha sonra raporlu/izinli olan öğretim elemanına göreve 

başladığı gün teslim edilir. Telafi derslerini yürüten öğretim elemanları 

tarafından imzalanacak olan bu yoklama tutanaklarında telafi dersini yürüten 

öğretim elemanının isim-soy isminin yanına parantez içinde raporlu/izinli 

olan öğretim elemanının ismi yazılır. (Örnek: Öğr. Gör. Dr. Onur Ertunç 

SARİ (Öğr. Gör. Görkem BEYDİLLİ’nin Yerine) 

 

• Öğretim elemanının raporlu/izinli olması halinde yapılamayan dersleri için 

ek ders ödemeleri telafi derslerini yürüten öğretim elemanlarına ve haftalık 

kendi ders yükleri üzerinden yapılır. 

  6.2.4. İzin/Rapor Girişi UBYS (EBYS) Kullanım Basamakları 

1. Öncelikle İstanbul Medeniyet Üniversitesi ya da Yabancı Diller 

Yüksekokulu web sitesi üzerinden UBYS (EBYS) sayfasına giriş yapınız. 
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2. Sisteme girerken kurumsal e-posta adresinizdeki kullanıcı adınızı ve şifrenizi 

kullanınız. (Kullanıcı adı: isim.soyisim  - Şifre: kurumsal e-mail şifresi) 

 

 

 

 

 

3. UBYS (EBYS)’ye giriş yaptıktan sonra sol üst köşede bulunan 3 çizgi 

şeklindeki ikona tıklayınız. 
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4. Açılan yan başlıklardan “Kişisel Memur İşlemleri” başlığını seçiniz. 

 

 

 

 

5. Açılan kişisel bilgiler ve işlemler sayfası üzerinde “İzin ve Rapor 

Bilgileri” menüsünü seçiniz. 

 

 

6. Açılan menü üzerinden, kalan izin miktarınızı ve önceki izinlere ilişkin 

bilgileri bulabilirsiniz. Önceki izin/rapor girişlerinizden sizin tarafınızdan 

paraflanmamış ya da Yüksekokul Müdürlüğünce onaylanmamış belgeniz 

olması halinde yeni izin/rapor talebi oluşturamazsınız. Böyle bir durumda 

öncelikle bu eski belgeyle ilgili işlemi tamamlamanız veya Yüksekokul 

Müdürlüğü ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. 
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Eski izin/rapor belgelerinize ilişkin yarım kalmış bir işlem yoksa yeni 

izin/rapor girişiniz için sayfanın sol üst tarafında bulunan “İzin Formu 

Oluştur” butonuna tıklayınız. 

 

 

 

7. Listede bulunan izin türlerinden size uygun olanı seçiniz ve bu izne/rapora 

yönelik ek olarak sunulması gereken dosyayı sisteme yükleyiniz.  

 

 

 

 

Gerekli kısımları doldurduktan sonra izin/rapor belgenizi öz izleme yapabilir ve 

hata varsa geriye dönerek düzeltme yapabilirsiniz. 

 

Tüm bilgilerin doğru olması durumunda, belgenizi “EBYS’ye Gönder” 

seçeneği ile dolaşıma çıkarabilirseniz. 
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Bu üst sayfanın kapanması ile karşınıza çıkan sayfada, en son belgenizi, 

“EBYS’de Gör” butonuna tıklayarak açılan sayfadan paraflamanız 

gerekmektedir. 

 

Tarafınızca paraflanmayan belgeler, son onay makamının önüne düşmeyecek ve 

işleme alınmayacaktır. 
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EK-1 Örnek Dilekçe 1 (Başka Öğretim Elemanının Yerine) 

 

 

 

 

 

T.C. 

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 ….. şubesi, 2022-2023 Akademik Yılı … Periyot Ders Programında yer alan …. /…. 

/202… tarihindeki …. saat ……………………….dersini, Öğr. Gör. 

……………………………………….. sağlık raporlu/izinli olması nedeniyle 

yapamayacağından dolayı söz konusu dersi aynı tarih ve saatlerde telafi dersi olarak yapacağımı 

beyan ederim. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

 

           Tarih 

           İmza 

                    Ad-Soyad 

 

  



49 
 

EK-2 Örnek Dilekçe 2 (Öğretim Görevlisinin Kendi Derslerinin Telafisi İçin) 

 

 

 

 

 

T.C. 

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

….. şubesi, 2022-2023 Akademik Yılı ….. Periyot Ders Programında yer alan 

…../…./20… tarihindeki derslerimi ……………………………………..  nedeniyle yapamamış 

bulunmaktayım. Yapamamış olduğum dersler için ekte yer alan ders telafi formunda belirttiğim 

tarihlerde ve saatlerde telafi dersi yapacağımı ve öğrencileri bilgilendireceğimi beyan ederim. 

Bilgilerinize arz ederim. 

 

 

           Tarih 

           İmza 

                    Ad-Soyad 
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EK-3 – Ders Telafi Formu 

 

 

 

 6.3. Duyuruların Takibi 
Tüm öğretim elemanları idari birimden gelen duyuruları takip etmek ve belirtilen 

hususlara riayet etmekle yükümlüdür. İdari ve akademik duyurular UBYS üzerinden ya 

da müdür yardımcıları tarafından e-posta yolu ile iletilebilir. Öğretim elemanları kayıtlı 

iletişim bilgilerini güncel tutmalıdır ve ÜBYS sistemini ve e-posta hesaplarını düzenli 

olarak kontrol etmelidir. 

 6.4. Ofis ve Sınıf Malzemelerinin Temini ve Kullanımı 
Öğretim elemanlarının zimmetine verilmiş teknolojik aletlerin ve sınıflarda yer alan 

akıllı tahtaların kullanımında titiz davranılması beklenmektedir. Teknolojik aletlerin 

bozulmaları durumunda YDYO tarafından tutanak tutulur ve okulun Bilgi İşlem Birimi 

ile irtibata geçilir. Devamındaki sürece yapılan incelemelere göre karar verilir.  

Ofis içinde kullanılacak olan malzemeler (makas, zımba vb.) veya dersliklerde 

kullanılacak olan malzemeler (kalem vb.) her dönem veya periyot başında görevli 

memurdan teslim alınabilir.  

Adı Şubesi Kayıp Ders Saati Tarihi Miktarı (2 Saat vb.) Tarihi Saati Dersliği

2 11.01.2022 1. Telafi Günü 4 Saat 17.01.2022 10.50 - 14.50 A1-102

4 13.01.2022 2. Telafi Günü 2 Saat 20.01.2022 13.15 - 14.50 A1-209

3. Telafi Günü

4 6.01.2022 1. Telafi Günü 2 Saat 7.01.2022 13.15 - 14.50 A1-224

2. Telafi Günü 2 Saat 14.01.2022 13.15 - 14.50 A1-224

3. Telafi Günü

1. Telafi Günü

2. Telafi Günü

3. Telafi Günü

1. Telafi Günü

2. Telafi Günü

3. Telafi Günü

1. Telafi Günü

2. Telafi Günü

3. Telafi Günü

T.C.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

DERS TELAFİ FORMU

Ders 1

Reading & Writing A10

Yapılamayan Ders(ler)in Yapılacak Olan Telafi Ders(ler)inin

Ders 5

Ders 2

Ders 3

Ders 4

Main Course C1
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Öğretim elemanının zimmetinde olan eşyalar görevleri bitiminde görevli memura geri 

verilmektedir. Zimmet işleminden sorumlu memur binada kullanılan tüm malzemeleri 

kayıt altında tutar.  

6.5. Öğrenci Bilgi Sisteminin Kullanımı (Not ve Yoklama 

Girişleri) 
Öğrenci Bilgi Sistemine giriş UBYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Bir sınıfa ait not 

girişleri o sınıfın danışmanı tarafından yapılır. Bir periyota ait notlar, müdür yardımcısı 

tarafından paylaşılan tarih aralığında UBYS sistemine girilmelidir.  

Bir sınıfa ait yoklamalar girişleri yine o sınıfın danışmanı tarafından yapılır. Sınıf 

danışmanı, sorumlusu olduğu sınıfın yoklamalarını, o sınıfta derse giren diğer öğretim 

elemanlarından düzenli olarak toplamak ve her cuma günü mesai bitimine kadar 

UBSY’ye işlemekle yükümlüdür.  

Daha önce de belirtildiği gibi yoklama takibi öğrenci sorumluluğundadır ancak ihtiyaten 

sınıf danışmanı haftalık yoklamaları Google Classroom üzerinden paylaşabilir. 

Öğrencilerin yoklama itiraz süreleri her hafta için Cumartesi 12.00’ye kadardır. İtiraz 

için sınıf danışmanına e-posta göndermelidirler.  
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7. İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 

 7.1. Kanunlar 

  7.1.1. Yükseköğretim Kanunu 

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 34 esasları bir bütünlük içinde 

düzenlemektir. 2547 Sayılı bu kanun 4/11/1981 tarihinde kabul edilmiştir.  

Söz konusu kanuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir: 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2547&MevzuatTur=1&Me

vzuatTertip=5 

  7.1.2. Yükseköğretim Personel Kanunu 

2914 Sayılı bu kanun 11/10/1983 tarihinde kabul edilmiştir. 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. 

Söz konusu kanuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir: 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2914&MevzuatTur=1&Me

vzuatTertip=5 

 7.2. Yönetmelikler  

  7.2.1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim- 

  Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisans ve lisansüstü 

programlarına kabul edilen öğrenciler için Yabancı Diller Yüksekokulunca 

yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim-öğretim le sınavlara ilişkin uyulacak usul 

ve esasları düzenlemektir. 

Söz konusu yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilir:  

  https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/dokumanlar-ve-mevzuat/mevzuat 

  7.2.2. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller 

Bölümü, Yükseköğretim Kurumu Disiplin Yönetmeliği’ne bağlıdır.  

Söz konusu yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilir: 

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

evzuatTertip=5 
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 7.3. Yönergeler 

  7.3.1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu  

   Hazırlık Sınıfı Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 

Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümünde uygulanacak eğitim-öğretim 

esaslarını belirlemektir. 

 Söz konusu yönergeye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:  

https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/dokumanlar-ve-

mevzuat/mevzuat 


