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Önsöz 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Sevgili Öğretim Görevlileri, 
 
Yabancı Diller Yüksekokulu’nda önemle üzerinde durduğumuz konu, etkin öğretim ve 

öğrenmeyi desteklemektir. Bu yüzden, siz öğretim görevlilerimiz tarafından kullanılmak üzere 

bir el kitabı hazırladık. Bu el kitabının hazırlanma amacı, şeffaflık, açıklık ve işbirliği anlayışını 

teşvik eden profesyonel davranış standartları geliştirmek ve kurumumuzun en yüksek 

potansiyeline erişmesini sağlamaya yardımcı olmaktır. Bu el kitabı, okulumuzun misyonu ve 

vizyonunun yanı sıra uyulması gereken kurallar ve uygulamaları da içermektedir. Standartlar 

oluşturmanın ve kuralları belirlemenin profesyonel davranışla yakından alakalı olduğuna ve 

okulumuzda iyi ilişkiler kurulmasına ve etkin bir çalışma ortamı yaratacağına gönülden 

inanıyoruz. 

 
Donald F. Staub  
YDYO Müdürü  



Organizasyon Şeması 
 

 
  

Misyon 

Misyonumuz, öğrencilerin akademik, sosyal ve profesyonel çevrelerde iki yabancı dili etkin bir 

şekilde kullanabilmeleri için eleştirel düşünme, yaratıcılık ve liderlik özelliklerinin teşvik edildiği bir 

ortam sağlayarak yüksek lisans ve lisans öğrencilerine en yüksek seviyede yabancı dil eğitimi 

sağlamaktır.  

Vizyon 

Vizyonumuz, öğrencilere birinci kalite eğitim olanakları ve araştırma imkânları sağlayarak saygın 

bir yüksek öğrenim kurumu olacak şekilde üniversitemizi sürekli geliştirmektir. Bunun yanı sıra, 

üniversitemiz eğitim teknolojileri kullanımında önde gelen bir kurum olmayı ve öğrencilerin 

öğrenmelerine destek vermeyi hedeflemektedir. 

 



Değerler 
YDYO’nda görev yapmakta olan akademik ve idari kadromuzun temel değerleri: 

 
Sosyal Sorumluluk Kalite Taahhüdü Akademik Bütünlük 

 
Şeffaflık 

 
Etik Değerlere Bağımlılık 

 
Ekip Bilinci ve İşbirliği 

 
Etkili İletişim 

 
Bireysel ve Kurumsal 

Sorumluluk Bilinci 

 
Bilgi Yönetimi 

 
Akademik Özgürlük 

 
Karşılıklı Saygı 

 
Liderlik 

 
 

Öğretim Görevlisi Oryantasyon Programı 

Her akademik yıl başında, öğretim görevlileri için oryantasyon programı tasarlanır. Amacı öğretim 

görevlilerini yeni akademik yıla hazırlamak olan bu programa katılım zorunludur. Oryantasyon 

programı aşağıda belirtilen eğitim, seminer ve çalıştaylardan oluşmaktadır. 

 

Müfredat ve Materyal 
Tanıtım ve Uygulaması  Teknoloji ve Dil Eğitimi 

Yönerge ve Yönetmelik 
Değişiklikleri 

Sınıf-içi Uygulama Teknik 
ve Yöntemleri 

 
Öğretmen Geliştirme 

Faaliyetleri 

 
Öğrenci Motivasyonu 

 
İdari Konular 

 
Ölçme Değerlendirme Esas 

ve Uygulama Prensipleri  
 

 

  



TDU • Seminerler

TDU • Çalıştaylar

TDU • Sınıf İçi Gözlemler

TDU • Kısa Kurslar

TDU • Eylem Araştırması

TDU • Sınıf Yönetimi

TDU • Takım Çalışması

TDU • Mentorluk & Koçluk

TDU • Yansıtıcı Öğretmen ve Öğrenme

Öğretmen Geliştirme Birimi 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu bünyesinde faaliyet gösteren Öğretmen 

Geliştirme Birimi, sürekli öğrenmenin öğretmenleri daha etkili hale getireceği bilinciyle akademik 

yıl boyunca hizmet içi eğitimler sunmaktadır. Hem mesleki gelişime hem de eğitim kalitesine 

katkıda bulunmak için düzenlenen etkinliklerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELTA / DELTA 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, tam ve yarı zamanlı uluslararası 

CELTA/DELTA kursları açmaktadır. Bu programa başvuran ve İzmir Ekonomi Üniversitesinde 

kadrolu olarak çalışan öğretim görevlilerine belli oranlarda indirimler uygulanmaktadır. İndirimden 

faydalanan öğretim görevlilerinin en az iki yıl kurumda çalışma taahhüdünde bulunmaları 

gerekmektedir. 

 
  



Performans Değerlendirme Sistemi  
Her yıl, öğretim görevlileri, üyelerinin YDYO farklı birimlerinde görev yapan öğretim görevlilerinden 

oluşan Politika ve Prosedürler Komitesi tarafından geliştirilmiş performans değerlendirme sistemi 

üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sisteminin üç bileşeni vardır: Mesleki Sorumluluklar 

(%45), Mesleki Gelişim (%45), ve Öğrenci Değerlendirmeleri (%10).  

Mesleki Sorumluluklar, ilgili programdaki öğretim görevlileri ile doğrudan çalışan idari personel 

tarafından değerlendirilir. Burada amaç, öğretim görevlilerinin ders saatleri, gözetmenlik görevleri, 

iletişim vb. konulara ilişkin performansına ilişkin farklı bakış açıları ile değerlendirilmesini 

sağlamaktır.  

Mesleki Sorumluluklar Değerlendirmesi 

Bu kısımda sorular 0-3 aralığında doğrusal ölçek ile değerlendirilir ve ölçekteki değerlendirme 

3’den az veya daha fazla ise değerlendirmenin açıklaması istenir.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mesleki Gelişim öğretim görevlisinin akademik yıl boyunca birlikte çalıştığı Öğretmen Geliştirme 

Birimi eğitmeni tarafından değerlendirilir. Eğitmenler öğretim görevlisinin bireysel ya da ekip 

olarak yürüttükleri çalışma sürecine ve ortaya koydukları çalışmaya odaklanan dereceli puanlama 

anahtarı kullanmaktadırlar. Mesleki Gelişim Dereceli Puanlama Anahtarı öğretim görevlisinin 

belirlenen altı alanda beklentileri ne derecede karşıladığını değerlendirir.  

 

Öğrenci Değerlendirmeleri için Hazırlık Programı’nda modüler ortalama alınmaktadır. Diğer 

programlarda dönem ortalaması alınmaktadır. 

 



Mesleki Sorumluluklar 

Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde görev alan öğretim elemanlarımızın ortak görüş birliği 

içinde olduğu standartlarımızın olması okulumuzun etkinliği ve etkililiği açısından önem 

taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Yabancı Diller Yüksekokulu Politikalar ve Prosedürler 

Komitesi aracılığı ile bünyemizde çalışan takım arkadaşlarımız için 2019-2020 akademik yılı 

başında mesleki beklentiler belirlenmiştir. Performans değerlendirme sürecinde aşağıdaki 

mesleki beklentiler göz önünde bulundurulmaktadır.  

Öğretim görevlisi aşağıdaki hususlarda tutarlı bir şekilde güvenilirdir:  

• İletişim; 

• Toplantılarda hazır bulunma ve katılım; 

• İhtiyaç duyulduğunda geri bildirimde bulunma; 

• İhtiyaç duyulduğunda destek sağlama; 

• Yapılamayan dersler için ilgili prosedürü takip ederek telafi derslere ilişkin idareye ve 

öğrencilere uygun şekilde bilgi verme; 

• İdari görevleri yürütme (son teslim tarihlerine uyma, yönergeleri takip etme, seviye 

sorumlulukları, ders izlencelerini takip etme, ders kayıtlarını titizlikle tutma, Bolonya ve 

arşiv dosyaları gibi evrak işlerini titizlikle yürütme, Blackboard ve/ya OASIS üzerinden 

öğrencilere gerekli duyuruları yapma, değerlendirme kriterlerine uyma, vb.). 

Öğretim Görevlisi Sorumlulukları 
Asli Sorumluluklar 

• Öğrencilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve YDYO müfredatına bağlı kalarak ders 
planlamak, hazırlamak ve etkin bir şekilde uygulamak; 

• Ders saatlerine uymak; 
• Öğrencilere, hem ders saatleri içinde ve dışında hem de önceden belirlenmiş olan haftada 

iki ofis saatinde yardımcı olmak; 
• Sınav değerlendirmelerini belirlenen zamanda ve esaslara uygun olarak yapmak ve 

sisteme belirtilen süreler içerisinde notları girmek;  
• YDYO ya da sınav koordinasyon merkezi tarafından verilen sınav gözetmenlik görevlerini 

kurallara uygun şekilde yerine getirmek; 
• OASIS üzerinde öğrenci devamsızlıklarını tutmak;  
• Katılım beklenen toplantılarda hazır bulunmak; 
• YDYO’nun misyonunu destekleyen mesleki gelişim faaliyetlerini aktif bir şekilde takip 

etmek; 



• Gerektiğinde yedek öğretim görevlisi olarak derse girmek; ders materyalleri ve 
devam çizelgesi sorumluluğunu üstlenmek; 

• Öğretim ve ders materyalleri ile ilgili olarak sorumlu program koordinatörü/birim 
başkanına geri bildirimde bulunmak; 

• Gerektiğinde sınav ve materyalleri kontrol ederek düzeltmeleri yapmak; 
• Eğitimi ya da işle ilgili faaliyetleri etkileyecek acil durumlarda ilgili idareyi zamanında 

bilgi vermek; 
• Sözleşmede belirtilen çalışma saatlerine uymak ve gerektiğinde mesai dışında ek 

görevlerde bulunmayı kabul etmek; 
• Üniversitenin genel eğitim politikasına uygun bir eğitim yöntemi benimsemek ve öngörülen 

eğitim teknolojilerini yerinde kullanmak. 
• İşle ilgili tüm faaliyetlere ilişkin olarak sürekli iletişimde olmak ve kurum içi bilgi ağının 

bir parçası olmak; 
• Dersle ilgili materyalleri modül başlarında Müfredat ve Materyal Geliştirme Birimi’nden 

vaktinde temin etmek ve modül sonlarında teslim etmek (Hazırlık Programı öğretim 
elemanları için geçerlidir); 

 

Diğer Sorumluluklar 

• Etkin çalışma alışkanlıkları edinmeleri konusunda öğrencileri teşvik ederek ve olumlu 
bir öğrenme ortamı yaratarak öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak; 

• Derslerin en üst düzeyde etkili bir şekilde yürütülebilmesi için diğer öğretim 
elemanları ile iş birliği içinde olmak; 

• YDYO ve İEÜ’nin görünürlüğünü ve etkisini arttırmak için yenilikçi fırsatlar aramak; 
• Süreklilik gösteren uygunsuz öğrenci davranışını ilgili koordinatöre/birim başkanına 

bildirmek; 
 

Hastalık & Sağlık Raporları 
Hastalık nedeniyle okula gelemeyecek öğretim görevlileri, doktor raporlarını Yabancı Diller 

Yüksekokulu Sekreterliği’ne iletmelidirler. Onaydan sonra raporlar İnsan Kaynakları’na teslim 

edilmektedir. Mazeretsiz işe gelmeme/gelememe durumunda ilgili gün kadar maaş kesintisi yapılır 

ve tekrarı durumunda üst idareye rapor edilmek suretiyle soruşturma süreci başlatılır. 

 

 


