
YÖK BAŞKANI İLE YDYO’LARIN DURUMUNU GÖRÜŞME TOPLANTISI 

                  SONUÇ RAPORU 

 

24-25 Ekim 2013 tarihlerinde Fatih Üniversitesinde gerçekleştirilen 7. Yabancı Diller 

Yüksekokulları Yöneticileri Toplantısında görüşülen konular arasından seçilen problem 

sahaları üç başlık altında toplanmış ve 28 Kasım 2013 Perşembe günü aşağıda isimleri yazılı 

heyet tarafındanYÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA’nın başkanlığında 

yapılan toplantıda  sunulmuştur.  

Toplantıya Katılanlar:  

a. YÖK Başkanlığı: 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya 

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Şaban Çalış 

YÖK Yürütme Kurul Üyesi Prof Dr. Tufan Buzpınar 

b. YDYO Temsilcileri: 

Sabahattin Atalay (Fatih Üniversitesi) 

Fikret Kara (Erciyes Üniversitesi) 

Prof. Dr. Handan Yavuz (Anadolu Üniversitesi) 

Hacer Şivil (İstanbul Teknik Üniversitesi) 

Ahmet Sena Kutlu (Maltepe Üniversitesi) 

  

    Söz konusu toplantıya, 7. Yabancı Diller Yüksekokulları Yöneticileri Toplantısına 

ev sahipliği yapan Fatih Üniversitesi temsilcisi Sabahattin Atalay’ın, randevu talep 

edilmesinin gerekçesini ve öncelikli olarak belirlenen sorunların üç başlık altında topladığını 

ve bunları çözüm önerileri ile birlikte sunmak istediğini belirtmesiyle başlandı.  

       Sunum yapıldıktan sonra YÖK katılımcıları sorunlara ve çözüm önerilerine olumlu 

baktıklarını kendi yetkileri dâhilinde olan sorunları çözeceklerini hem sözlü olarak hem de 

tavırlarıyla ifade etmişlerdir.  Değindikleri noktalar şöyle özetlenebilir: 

a. Hazırlık ve Yabancı Diller birimlerinin tek çatı altında toplanmasının, YDYO 

olmak için kriterlerin düzenlemesinin ve İdari Görev tanımlarının yasa ile değişmesi 

gerektiğini belirttiler. (2547 sayılı kanunun 20 ve 21. Maddeleri) 

b. Ölçme / Değerlendirme (Testing Office) veya Materyal Ofisi gibi birimlerde 

çalışan öğretim elemanlarına döner sermayeden veya genel bütçeden ödeme yapılabileceği 

ifade edildi ancak nasıl olacağı netleşmedi.  

c. Okutmanlara terfi olanağının sağlanması, Okutman alımı için önerilen 

değişikliklerin yönetmeliklerle yapılabileceğini ifade ettiler. 

d. DEDAK (Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) oluşumunu 

desteklediklerini, böyle bir girişimde bulunulduğu için tebrik ettiklerini ve biran önce 

faaliyete geçilmesi konusunda yazışmalara başlanması gerektiğini belirttiler.  

e. YDS’nin zor bir sınav olduğu, İngilizce dil yeterliğini ölçme konusunda doğru 

bir sınav olmadığı fikrine katıldıklarını söylediler. 

f. Hazırlık eğitiminin 1 yıldan 2 yıla çıkarılma konusunda çok net bir karar 

olmamakla beraber “başarısızlık” ifadelerinin değiştirilebileceğini söylediler. 

g. YÖK’ün MEB’e yabancı dil eğitimine yönelik herhangi bir öneride 

bulunamayacağını söylediler. 

 

Yarım saat olarak planlandığı belirtilen ancak  tam bir saat süren toplantı  olumlu ve 

verimli geçmiştir.  Başta YÖK Başkanımız olmak üzere YÖK katılımcıları toplantı süresince 

son derece yapıcı bir tutum sergilemişlerdir.  YDYO’larla ilgili yönetmelik ve dil yeterlikleri 

konularını tekrar ele aldıklarını ve bu yöndeki çalışmalarını canlandırdıklarını ifade 

etmişlerdir.   


