
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU 

YABANCI DİLLER   YÖNERGESİ 

 

Amaç 

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda okutulan ortak zorunlu yabancı dil dersleri 

dâhil tüm seçimlik ve zorunlu yabancı dil derslerinin ve söz konusuderslerin yürütülmesini sağlayacak olan 

Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller Biriminin işleyişini düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- Bu yönerge, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda okutulan ortak zorunlu yabancı dil dersleri dâhil tüm 

seçimlik ve zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretiminin düzenlenmesine ve sınavlarının değerlendirilmesine 

ilişkin esaslarla, birimin kurumsal işleyişinin düzenlenmesini kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3- Bu yönerge “Kapadokya Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4- Bu yönergede adı geçen kavramların tanımları aşağıda verilmiştir: 

Yüksekokul: Kapadokya Meslek Yüksekokulu 

Yüksekokul Kurulu: Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu 

Müdür: Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürü 

Başkan: Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller Birimi Başkanı 

Birim: Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller Birimi 

İngilizce Koordinatörleri:  Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller Birimi Mustafapaşa ve Sabiha Gökçen 

yerleşkeleri İngilizce koordinatörleri 

Seçimlik Yabancı Dil Dersleri Koordinatörü: Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller Birimi seçimlik 

yabancı dil dersleri koordinatörü 

Kurs Koordinatörü: Talep üzerine düzenlenen dil kurslarının yürütülmesi için Yüksekokul Müdürü tarafından geçici 

olarak görevlendirilen koordinatörü 

Sınav Ofisi: Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yabancı dil derslerinin sınavlarını hazırlamak için 

görevlendirilmiş öğretim elemanlarından oluşan birim 

Materyal Geliştirme Ofisi: Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yabancı dil derslerinde kullanılmak üzere 

ders kitabı dışındaki öğretim malzemelerini hazırlamak için tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak görevlendirilmiş 

öğretim elemanlarından oluşan birim 

Öğretim Elemanı: Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yabancı dil dersleri vermek içingörevlendirilmiş 

öğretim görevlileri ve okutmanlar 



 

Yabancı Diller Birimi Kurumsal Yapısı, Görev ve Sorumluluklar 

Madde 5-a) Başkan: Başkanın görev ve sorumlulukları aşağıda sayılmıştır: 

1) Başkan, yüksekokul kurulunun üyesidir. 

2) Birimin açmışolduğu tüm yabancı dil derslerinin sorunsuz ve etkin yürütülmesi için gerekli olan düzenlemeleri 

yapmak ve yönetmekten sorumludur. 

3) Bütün yabancı dil okutman ve koordinatörlerinin, görevlendirilmesi ve çalışmalarının değerlendirilmesinden 

sorumludur. 

4) Yüksekokul tarafından yürütülecek yabancı dil eğitim projelerini planlar ve yürütür. 

5) Yabancı dil derslerinin kur tanımlarının ve içeriklerinin hazırlanmasını koordine eder. 

6) Akademik dönem içinde koordinatörler tarafından teslim edilen ara dönem ve dönem sonu raporlarını 

değerlendirir. 

7) Tüm dilek, öneri, şikâyetlerin ve çözümlerinin bir üst makama iletilmesinden sorumludur. 

8) Yüksekokul Müdürlüğü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir. 

 

b) İngilizce Koordinatörleri: İngilizce Koordinatörlerinin görev ve sorumlulukları aşağıda sayılmıştır: 

1) Mustafapaşa veya Sabiha Gökçen yerleşkelerinde gerçekleştirilen tüm İngilizce öğretim faaliyetlerinin takip ve 

kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Yabancı Diller Birimi Başkanına karşı birinci derecede sorumludur. 

2) Her akademik yıl başlangıcında okutman veya öğretim görevlilerinin haftalık ders programının oluşturulmasında 

görev alır. 

3) Her akademik yıl başlangıcında zorunlu ve seçimlik İngilizce dersleri ile hazırlık sınıflarında okutulacak derslerin 

içeriğinin hazırlanmasında ve uygulanmasında görev alır. 

4) Yabancı Diller Birimi Başkanı tarafından onaylanan ders programlarının ve içeriklerin tüm programlarda ve 

Hazırlık sınıflarında etkin, verimli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar.  

5) Standart sınavların hazırlanmasını koordine eder ve sınavların uygulanacağı tarihleri belirleyip bu tarihleri ve bu 

tarihlerde uygulanmak üzere Sınav Ofisi tarafından hazırlanan sınavları Yabancı Diller Birimi Başkanının onayına 

sunar. 

6) Sınav evraklarının çoğaltılmasını koordine eder, dönem içinde uygulanan sınavların yapılacağı salonları ve 

sınavlarda görev alacak gözetmenlerin belirlenmesinde görev alır. 

7)İngilizce I-II dersleri ile hazırlık sınıfı derslerinin muafiyet sınavlarının hazırlanması, sınav evrakının çoğaltılması, 

sınavın uygulanması ve sonuçların duyurulması ile ilgili tüm sürecin sağlıklı ve düzenli yürütülmesinden 

sorumludur. 

8) Akademik yıl boyunca öğrencilerin devam durumlarının okutmanlar tarafından düzenli olarak tutulmasını ve sınav 

notlarının zamanında sisteme işlenmesi sağlar. 

9) Verilmekte olan eğitimin yanı sıra araç, gereç ve malzeme temini ile ilgili olan görüşleri, dilekleri ve şikayetleri 

değerlendirir ve Yabancı Diller Birimi başkanının onayına sunar. 

10) Yabancı Diller başkanı tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir. 

 



c) Seçimlik Yabancı Dil Dersleri Koordinatörü: Seçimlik yabancı dil dersleri koordinatörünün görev ve 

sorumlulukları aşağıda sayılmıştır: 

1) Mustafapaşa veya Sabiha Gökçen yerleşkelerinde gerçekleştirilen İngilizce dışındaki tüm seçimlik yabancı dil 

öğretim faaliyetlerinin takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Yabancı Diller Birimi Başkanına 

karşı birinci derecede sorumludur. 

2) Her akademik yıl başlangıcında seçimlik yabancı dil dersleri okutman veya öğretim görevlilerinin haftalık ders 

programının oluşturulmasında görev alır. 

3) Her akademik yıl başlangıcında bu derslerin içeriğinin hazırlanmasında ve uygulanmasında görev alır. 

4) Akademik yıl boyunca öğrencilerin devam durumlarının okutmanlar tarafından düzenli olarak tutulmasını ve sınav 

notlarının zamanında sisteme işlenmesi sağlar. 

5) Verilmekte olan eğitimin yanı sıra araç, gereç ve malzeme temini ile ilgili olan görüşleri, dilekleri ve şikâyetleri 

değerlendirir ve Yabancı Diller Birimi başkanının onayına sunar. 

6) Yabancı Diller başkanı tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir. 

 

d) Kurs Koordinatörü: Kurs koordinatörünün görev ve sorumlulukları aşağıda sayılmıştır: 

1) Yüksekokul programları dâhilinde öngörülen derslerin dışındaki ve talep üzerine düzenlenen dil eğitim 

faaliyetlerinin yürütülmesinden ve denetlenmesinden sorumludur. 

2) Bu kapsamda görevlendirilen öğretim elemanlarının ders yüklerinin bildirilmesinden, ders malzemelerinin ve 

sınavların hazırlanmasının planlanması ve takibinden, sınavların uygulanması ve sonuçlarının duyurulmasından 

sorumludur.  

3) Kurs esnasında ve sonunda değerlendirme raporu hazırlayarak birim başkanına sunar.  

4) Yabancı Diller başkanı tarafından bu kapsamda kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir. 

 

e)Sınav Ofisi: Sınav Ofisinde görev yapan okutmanların görev ve sorumlulukları aşağıda sayılmıştır: 

1) Sınav Ofisinde görev yapan okutmanlar Yabancı Diller Başkanı ve İngilizce Koordinatörlerine karşı sorumludur. 

2) Zorunlu yabancı dil derslerinde ve hazırlık sınıflarında uygulanan tüm sınavların hazırlanmasından sorumludur. 

3) Hazırlanan tüm sınavlar Yabancı Diller Birimi başkanının onayına sunulur. Yabancı Diller Birimi Başkanının 

onay vermediği hiçbir sınav uygulanamaz.  

4)Yabancı Diller başkanı tarafından bu kapsamda kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir. 

 

f) Materyal Geliştirme Ofisi: Bu ofiste görev yapan okutmanların görev ve sorumlulukları aşağıda sayılmıştır: 

 

1) Yüksekokul bünyesinde yer alan programların ihtiyaçları doğrultusunda okutulmakta olan ders kitabını 

destekleyecek veya ana ders malzemesi olarak kullanılacak görsel, işitsel ve yazılı malzemenin 

oluşturulmasından sorumludur.  

2) Ders malzemesi hazırlama projelerinde yer alır.  

 

 



3) Öğretim elemanlarının isteklerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek malzeme arşivinin oluşturulması için gerekli 

araştırmaları yapar ve çalışmaları yürütür.  

4) Yabancı Diller başkanı tarafından bu kapsamda kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir. 

 

e) Öğretim Elemanı: Öğretim elemanının görev ve sorumlulukları aşağıda sayılmıştır: 

1) Tüm İngilizce öğretim elemanları Yabancı Diller Birimi Başkanı ve İngilizce Koordinatörlerine karşı birinci 

derecede sorumludur.  

2) Akademik dönem başlangıcında belirlenen haftalık ders programlarına göre yüklendiği dersi okutur. 

3) Görevlendirildiği takdirde ders materyallerini ve uygulanacak sınavları hazırlar. 

4) Uygulanan sınavları değerlendirir ve sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren en geç yedi (7) gün içerisinde 

sisteme girer. 

5) Uygulanan ve değerlendirilen sınav kâğıtlarını sınav tarihinden itibaren en geç yedi (7) gün içerisinde Öğrenci 

İşleri Birimine teslim eder. 

6) Tüm İngilizce derslerinin sınavlarında görevlendirilmesi durumunda gözetmen olarak görev alır.  

7) Sınav öncesinde sınavın çoğaltılmasında, çoğaltılan sınav evrakının sınavın uygulanacağı salonlara göre 

dosyalanmasında görev alır. 

8) İngilizce derslerinde kullanılan ders kitaplarını, sınıflardaki araç, gereç ve malzemeyi özenli bir şekilde kullanır ve 

zarar görmelerini engeller.  

9) Kendisine teslim edilmiş ve zimmetlenmiş ders kitaplarının, araç, gereç ve malzemenin hasar görmesi durumunda 

yenisini temin etmek durumundadır 

10) Derslerin işleyişi, ders programları, yükümlülükleri, akademik gelişimler ve diğer durumlarla ile ilgili tüm öneri, 

dilek ve şikâyetlerini İngilizce koordinatörlerine yazılı olarak iletir ve değerlendirilip kendisine dönüş yapılmasını 

talep eder. 

11) Kendisine bilgilendirme ya da görevlendirme amaçlı gönderilmiş tüm mail ve yazışmaları düzenli ve günlük 

olarak takip eder ve cevaplandırır.  

12) Hizmet içi eğitimlere ve birim toplantılarına katılır. 

13) Yabancı Diller Başkanı tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir. 

 

Yabancı Dil Dersleri 

Madde 6- Kapadokya Meslek Yüksekokulunda okutulan yabancı dil dersleri  “zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık 

sınıfları” ile “zorunlu ve seçimlik yabancı dil dersleri” olmak üzere iki temel başlık altında toplanır.  

(1) Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfları 

a) Zorunlu Hazırlık Sınıfı: Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce), Uçak 

Teknolojisi (İngilizce), Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik gibi programların hazırlık sınıfında okutulan 

TING100 Temel İngilizce dersini ifade eder. Bu dersle ilgili esaslar Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yabancı Dil 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.  

 



b) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı: Zorunlu hazırlık sınıfı bulunmayan programların hazırlık sınıfı okumak isteyen 

öğrencilerinden oluşan hazırlık sınıfında okutulan TING 100 Temel İngilizce dersini ifade eder.Bu dersle ilgili 

esaslar Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirlenmiştir. 

 

(2) Zorunlu Yabancı Dil Dersleri  

a) Birinci Sınıf Zorunlu Yabancı Dil Dersleri: Birinci sınıf zorunlu yabancı dil dersleri Yüksekokul Kurulu 

tarafından açılmasına karar verilen ve programların ihtiyaçları doğrultusunda içerik ve haftalık ders saatleri 

belirlenen derslerdir.  

b) İkinci Sınıf Zorunlu Yabancı Dil Dersleri: İkinci sınıf zorunlu yabancı dil dersleri Yüksekokul Kurulu tarafından 

açılmasına karar verilen ve programların ihtiyaçları doğrultusunda içerik ve haftalık ders saatleri belirlenen 

derslerdir.  

c) Seçimlik İngilizce Dersleri: Seçimlik İngilizce dersleri hazırlık eğitimi olmayan programlarda Yüksekokul Kurulu 

tarafından açılmasına karar verilen ve programların ihtiyaçları doğrultusunda içerik ve haftalık ders saatleri 

belirlenen derslerdir.  

d) Seçimlik Yabancı Dil Dersleri: Her yıl açılacak İngilizce dersleri dışındaki seçimlik yabancı dil dersleri ve 

kredileri Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir. Yüksekokul Kurulunun açılmasını öngördüğü seçimlik yabancı dil 

dersi, yarıyıl başında gerçeklesen öğrenci kayıtları sonucunda her bir ders için yine Yüksekokul kurulu tarafından 

belirlenen sayıda öğrencinin  tercih etmesi ile açılır. 

 

Ders Geçme ve Muafiyet 

Madde 7-(1) Ders Geçme: Kapadokya Meslek Yüksekokulunda okutulacak tüm yabancı dil derslerinin ölçme ve 

değerlendirmesinde mutlak not sistemi ve Kapadokya Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinin 24/a. Maddesindeki ‘Puan Yarıyıl Ders Notu Katsayısı’ dikkate alınır. 

 

(2) Muafiyet: Okutulacak derslerden sadece birinci sınıf zorunlu yabancı dil dersleri için muafiyet sınavı açılır. 

Muafiyet sınavının ölçme ve değerlendirmesinde Kapadokya Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinin 24/a. Maddesindeki ‘Puan Yarıyıl Ders Notu Katsayısı’ dikkate alınır. Muafiyet sınavı yapılabilecek 

derslerden dönem içerisinde başarısız olmuş ve dersi tekrar almak zorunda olan öğrenciler de söz konusu derslerin 

yarıyıl başında açılan muafiyet sınavlarına girme hakkına sahiptirler. 

 

Yürürlük 

Madde 8- Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller Birimi Yönergesi onaytarihinden itibaren yürürlüğe 

girer. 

 

Yürütme 

Madde 9- Bu yönerge hükümlerini Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür. 

 

 


