
 

 

 

 

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 

 

 
 
 
 

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 
  
 
 
 
  

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

 

 

 
 

2017 



 

1 
 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

 

İÇİNDEKİLER ...................................................................................................................... 1 

I-RAPORU HAZIRLAYANLAR ......................................................................................... 5            

II-KURUM HAKKINDA BİLGİLER .................................................................................. 5                

1. İletişim Bilgileri ................................................................................................................ 5   

2. Tarihsel Gelişimi ............................................................................................................... 6 

3. Misyon ............................................................................................................................... 6 

4. Vizyon ............................................................................................................................... 7 

5. Değerler ............................................................................................................................. 7 

6. Organizasyon Yapısı ......................................................................................................... 8 

7. Komisyon/Danışma Grupları ............................................................................................ 9 

    7.1 Ölçme- Değerlendirme Komisyonu ............................................................................ 9 

    7.2 Müfredat Komisyonu................................................................................................... 9 

    7.3 Kalite Komisyonu (Akreditasyon) .............................................................................. 9 

    7.4 Mesleki Gelişim Komisyonu ....................................................................................... 10 

    7.5 Materyal Seçme ve Geliştirme Komisyonu ................................................................. 10 

8. Kalite Politikası ................................................................................................................. 10 

9. Bölümler İtibariyle Öğrenci Sayıları ................................................................................. 10 

10. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları (Ülkelere göre, kız/erkek)........................................ 12 



 

2 
 

11. Öğretim Elaman Sayıları (Ünvanlar itibariyle) ............................................................... 12 

12. İdari Personel Sayıları ..................................................................................................... 12 

III - KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ .................................................................................... 13                

1. Akreditasyon Süreci .......................................................................................................... 13 

2. Yenilikler/İyileştirmeler .................................................................................................... 15 

     2.1 Kalite Döngüsü ........................................................................................................... 15 

     2.2 Birimler ....................................................................................................................... 16 

     2.3 El Kitapları ................................................................................................................. 16 

     2.4 Bilgilendirme Seminerleri ........................................................................................... 16 

     2.5 Fiziki Koşulların İyileştirilmesi .................................................................................. 17 

     2.6 Anketler/Formlar/Komisyon Başkanları Toplantısı/Dönüt/Öz değerlendirme ........... 17 

IV – EĞİTİM - ÖĞRETİM ................................................................................................... 18 

1. Müfredat Çalışmaları ve Müfredat Döngüsü ..................................................................... 18  

    1.1 Müfredat Çalışmalarının Amacı .................................................................................. 18  

    1.2 Müfredat Tasarımı ve Düzenlenmesi .......................................................................... 19 

    1.3 Geribildirim ................................................................................................................. 19 

    1.4 Öğrenme Çıktıları ........................................................................................................ 20 

    1.5 Öğretim ve Öğrenim Araçları...................................................................................... 20           

2. Öğrenci Merkezli Eğitim Konusunda Yapılanlar .............................................................. 20 



 

3 
 

3. Danışmanlık Sistemi Nasıl işletilmektedir? ...................................................................... 20 

4. Başarıyı Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi ..................................................................... 21 

    4.1 Ölçme ve Değerlendirme ............................................................................................. 21 

          4.1.1 Yeterlilik (Proficiency) Sınavı ............................................................................ 22 

          4.1.2 Günlük Sınavlar (Quiz) ...................................................................................... 22 

          4.1.3 Aylık Sınavlar (Midterm) ................................................................................... 22 

          4.1.4 Final Sınavı ......................................................................................................... 22 

          4.1.5 Bütünleme (Re-sit) Sınavı .................................................................................. 23 

          4.1.6 Diğer Değerlendirmeler ...................................................................................... 23 

5. Özel Yaklaşım Gerektiren Öğrenciler (Mülteciler, Engelli veya Uluslararası Öğrenciler) 

İçin Yapılan Düzenlemeler .................................................................................................... 23 

6. Öğrenci Gelişimine Yönelik Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler ................................... 24 

7. Öğrencilerin Karar Alma Süreçlerine Katılımı ................................................................. 24 

8. Sosyal Sorumluluk Projeleri Bilgileri ............................................................................... 25 

9. Anketler ............................................................................................................................. 25 

10. Dış Paydaşlarla İlişkiler .................................................................................................. 25 

11. Birimdeki MCBÜ Enstitüleri Doktora Programlarından Mezun Okutmanlar ................ 25 

12. Eğiticilerin Eğitimi Çalışmaları ...................................................................................... 26 

13. Burs Alan Öğrenci Sayıları ............................................................................................. 28 



 

4 
 

V-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME .................................................................................... 28 

1. Kongre, Panel, Çalıştaylar ................................................................................................. 28 

VI-YÖNETİM SİSTEMİ ...................................................................................................... 28 

1. İç Kontrol Standartları Konusunda Neler Yapıldı? ........................................................... 28 

2. Hizmet içi Eğitim bilgileri ................................................................................................. 28 

VII-SONUÇ VE DEĞERLENDİRME ................................................................................. 29 

1. Sonuç Ve Değerlendirme .................................................................................................. 29 

EKLER .................................................................................................................................. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

I-RAPORU HAZIRLAYANLAR 

Süheyla HEREK  Müdür Yardımcısı 

Ali CEYLAN   Müdür Yardımcısı 

M.Selim ÇİFTÇİ  Okutman 

Yunus ÖZDEMİR  Okutman 

Aygül YILMAZ  Okutman 

Seden ÖNSOY  Okutman 

Aslı DEMİRCİ  Okutman 

Mustafa ERTAM  Yüksekokul Sekreteri 

Fadime KURU  Şef 

Mehmet AYYILDIZ  Memur 

II-KURUM HAKKINDA BİLGİLER 

1. İletişim Bilgileri  

Adı Soyadı    Telefon  e-posta 

Doç.Dr. Mahmut KARĞIN 0 542 247 9560  mahmut.kargin@cbu.edu.tr 

(Yüksekokul Müdürü) 

Okt. Ali CEYLAN  0 542 541 4840 ali.ceylan@cbu.edu.tr 

(Müdür Yardımcısı) 

Okt. Süheyla HEREK  0 505 393 7450 suheyla.herek@cbu.edu.tr 

(Müdür Yardımcısı) 

Mustafa Ertam  0 537 454 3687 mustafa.ertam@cbu.edu.tr 

(Yüksekokul Sekreteri) 

 

Yüksekokul Santral  0 236 239 45 32 - 0 236 238 53 41 

Yüksekokul Fax  0 236 238 95 71 

 

mailto:mahmut.kargin@cbu.edu.tr
mailto:ali.ceylan@cbu.edu.tr
mailto:süheyla.geyne@cbu.edu.tr
mailto:mustafa.ertam@cbu.edu.tr
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2. Tarihsel Gelişimi 

Yüksekokulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 21/10/2011 tarihli ve 21844 sayılı yazısı 

üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar 

Kurulu’nca 14/11/2011 yılında kurulmuş; 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren 

İngilizce hazırlık sınıfları oluşturulmuş ve öğretime İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin; 

İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 

Ekonometri, Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler, bölümü öğrencileri, Uygulamalı 

Bilimler Yüksekokulu’nun; Uluslararası Ticaret, ve Bankacılık ve Finans bölümü 

öğrencileri, Mühendislik Fakültesi’nin; İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gıda 

Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Biyomühendislik bölümü öğrencileri, Fen Edebiyat 

Fakültesi’nin İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrencileri; İşletme Fakültesi’nin İşletme Bölümü ve 

Ekonomi ve Finans bölümü öğrencileri, Spor Bilimleri Fakültesinin Spor Yöneticiliği, 

Antrenörlük Eğitimi, ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri; Tütün 

Eksperliği Yüksekokulu’nun Tütün Eksperliği Bölümü Öğrencileri ile İngilizce Hazırlık 

eğitimine devam etmektedir.  

 

3. Misyon 

 

Yüksekokulumuzun misyonu öğrencilere kayıt oldukları eğitim öğretim programının 

öngördüğü yabancı dilde kendi konularında okuduklarını ve duyduklarını anlayabilme, 

kavrayabilme, anladıklarını ve kavradıklarını Türkçeye çevirebilme, yazı ve sözle kendilerini 

ifade edebilme, kültürel ve sosyal hayatta gerekli olan dil iletişimini kazandırmaktır. 

 

Yüksekokulumuzun amaçları ortak, dil öğrenmeye ve yeniliklere açık, karşılıklı sevgi ve 

saygıya duyarlı, sosyal sorumluluk taşıyan ve kendi bölümlerine gittiklerinde okulumuzda 

öğrendiği yabancı dili, ileri götürmesi ve aktarması konusunda etkin bir şekilde 

kullanabilecek öğrenciler yetiştirmektir. Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal içerikli 

programlarda sahip olduğu dil becerisini kullanarak hem rekabet gücünü geliştirmek hem de 

dersleri takip edebilecek düzeye getirmektir.  

 

Ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini, 

vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve anayasanın 
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başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan 

Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline 

getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir. 

 

4. Vizyon 

Öğrendiği dilde çok iyi okuma, yazma, konuşma ve dinleme-anlama becerilerini geliştirmek, 

etkili ve kaliteli bir hazırlık programı sunmak, her yıl öğretim metot ve teknikleri üzerinde 

çalışmalar yapmak, gerek okulumuz adına gerekse üniversitemiz adına vizyonumuzu geniş 

tutmak, gelecek yıllardaki eğitim –öğretim kalitesi açısından çok önemli bir yer tutacaktır. 

 

5. Değerler 

Evrensel değerlere sahip çıkar, insan haklarına saygı gösterir ve hukukun üstünlüğünü gözetir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlıdır. Eğitimde kaliteyi gözetir. Etik anlayışa 

sahip, şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun hareket eder. Bilgiye dayalı karar verir ve 

bilgi toplumuna önderlik eder. Toplam kalite yönetimi anlayışını benimsemekte olup, toplum 

yararına ve sürdürülebilir olan her türlü işbirliğine de açıktır. Ekip ruhunu benimser, çevreye 

duyarlı hareket eder. Kültür, sanat ve spora değer verir. 
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6. Organizasyon Yapısı  

 

Doç. Dr. Mahmut KARĞIN 

MÜDÜR 
 

Okt. Süheyla HEREK Müdür 

Yardımcısı 

 

 

 

Öğrenci İşleri Birimi 

 

 

 

Yazı İşleri 

Okt. Ali CEYLAN 

Müdür Yardımcısı 
 

 

 

Personel İşleri Birimi 

 

 

Destek İşleri Birimi 

 

 

İdari- Mali İşler Birimi 

 

Mehmet AYYILDIZ 

(Memur) 

 

Ömer EROĞLU 

(Ayniyat Saymanı) 

 

 

Fadime KURU 

Şef  

 

 

 

 

 

Mustafa ŞİMŞEK 

Bilgisayar İşlet. 
 

Emine DELEN 

(Taşeron Personel)  

Mehmet Emin KARADEMİR 

(Taşeron Personel)  

Duran YILMAZ 

(Taşeron Personel) 

Fadime KURU 

Şef 

 

Ömer EROĞLU 

(Ayniyat Saymanı) 

 

Yüksekokul Sekreteri 

Mustafa ERTAM 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKUL 

KURULU 

 

Doç. Dr. Mahmut KARĞIN Bşk. 

Okutman Ali CEYLAN  Üye  

Okutman Süheyla HEREK Üye  

Mustafa ERTAM  Raportör  

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

YÖNETİM KURULU 

Doç. Dr. Mahmut KARĞIN  Bşk. 

Okutman Ali CEYLAN   Üye  

Okutman Süheyla HEREK  Üye  

Prof. Dr. Ahmet ATAÇ   Üye 

Doç. Dr. Ahmet UÇAR   Üye 

Yrd.Doç. Dr. Serkan CURA  Üye 

Mustafa ERTAM        Raportör 

 

Taşınır İşlemleri 

Birimi 

 

 

Ömer EROĞLU 

(Ayniyat Saymanı) 
 

Sema TANIK 

Yönetici Sekreteri 

(Taşeron Personel)  
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7. Komisyon /Danışma Grupları 

Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren toplam 5 birim bulunmaktadır. Bu 

birimlerin 3’ü bu yıl akreditasyon ve kalite geliştirme çalışmaları kapsamında kurulmuştur. Şu 

an aktif olarak faaliyetlerine devam eden birimlerimiz ve üyeleri aşağıdaki gibidir.  

 

7.1 Ölçme- Değerlendirme Komisyonu 

Üniversite genelinde yapılan büyük sınavlar (Erasmus ve yükseklisans yeterlilik ) ve hazırlık 

programında uygulanan tüm İngilizce sınavlar Ölçme- Değerlendirme Komisyonu tarafından 

hazırlanmaktadır. Ölçme- Değerlendirme Komisyonu, Müfredat Komisyonu ve Materyal 

Seçme ve Geliştirme Komisyonu ile işbirliği yaparak sınavların hedeflere uygun 

hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlar. 

 

Üyeler: Yunus Özdemir (Başkan), Aylin Öz, Serap Durmuş, Gonca Erdoğan, Seda Yaman, 

Burak Balaban, Emre Sıcak, Mustafa Ghoniem 

 

7.2 Müfredat Komisyonu  

Öğrencilerin ihtiyaçları ve programın hedefleri doğrultusunda, her akademik yıl başlangıcında 

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programını temel alarak Dil Yeterlilik Düzeylerine yönelik 

kazanımları belirleyerek  İngilizce Hazırlık ana dersler ve beceri derslerinin yıllık 

planlamasını yapar, ders akışını belirler ve İngilizce Hazırlık sınıflarının eşzamanlı hareket 

etmesini sağlar.  

Üyeler: Aygül Yılmaz (Başkan), Svetlana Bahar, İryna Durmaz, Stela Önal, Emel Güleç, Şule 

Bilgici 

 

7.3 Kalite Komisyonu (Akreditasyon) 

Kurumumuzun Akreditasyon çalışmalarını yürütmektedir.  

Üyeler: Mehmet Selim Çiftçi (Başkan), Ali Ceylan, Aygül Yılmaz, Bahar Gümüç, Hüsem 

Korkmaz, Şerif Yılmaz, Burak Balaban, Emre Sıcak 
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7.4 Mesleki Gelişim Komisyonu 

Mesleki Gelişim Komisyonu’nun temel amacı Manisa Yabancı Diller Yabancı Diller 

Yüksekokulu okutmanların mesleki gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla yapılan her türlü 

kurum içi eğitim çalışmasını yürütmek ve kurum dışı eğitim çalışmalarından okutmanlarını 

haberdar etmektir. 

Üyeler: Seden Önsoy (Başkan), Ali Ceylan 

 

7.5 Materyal Seçme ve Geliştirme Komisyonu 

Dönem boyunca kullanılacak olan ders kitaplarını belirler ve gerektiğinde kullanılmak üzere 

destekleyici materyal hazırlar. Müfredat geliştirme komisyonu ile işbirliği yaparak 

destekleyici materyali okutmanlara sunar. 

Üyeler: Aslı Demirci (Başkan), Demet Ünüvar, Hüsem Korkmaz, Neşe Alpay, Harun 

Doğruyol, Şerif Yılmaz 

 

8. Kalite Politikası  

Dersleri, öğretim yöntemleri, personel eğitimi, personel ve öğrenci performans 

değerlendirmeleri, ölçme-değerlendirme yöntem ve kaynaklarıyla, Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, vizyonu ve misyonuyla tam uyumlu bir eğitim- 

öğretim programı uygulamayı kendine gaye edinir. Kalite politikamız, öğrencilerin akademik 

ihtiyaçlarının öğrenme programı tarafından eksiksiz bir şekilde karşılandığını ve sonuçların 

okulumuzun hedefleriyle uyumlu olduğunu güvence altına alır. Yüksek standartlarda bir 

eğitim sürecinin devamlılığını sağlamak amacıyla tüm birimlerde durum değerlendirmeleri 

yapılmasını ve böylece öğrencilerin ihtiyaçlarıyla tutarlı bir hizmet sunmanın yanı sıra, 

kurumumuzun ulusal dil öğretim standartlarıyla uyumlu kalmasını sağlar. Kalite politikamız,  

kalite döngümüzden beslenerek vücut bulur. 

 

9. Bölümler İtibariyle Öğrenci Sayıları  

Bölüm Adı Erkek Kız Toplam Durumu İng.Durumu 

İşletme  24 23 47 ZORUNLU 100% 

İngiliz Dili ve Edebiyatı 1 1 2 ZORUNLU 100% 



 

11 

 

Makine Mühendisliği 52 5 57 ZORUNLU 30% 

İnşaat Mühendisliği 52 19 71 ZORUNLU 30% 

Makine Mühendisliği 71 7 78 ZORUNLU 30% 

İnşaat Mühendisliği 61 10 71 ZORUNLU 30% 

Endüstri Mühendisliği 18 41 59 ZORUNLU 30% 

Endüstri Mühendisliği 21 35 56 ZORUNLU 30% 

Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 44 8 52 ZORUNLU 30% 

Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 44 12 56 ZORUNLU 30% 

Metalurji veMalzeme 

Mühendisliği 33 11 44 ZORUNLU 30% 

Metalurji veMalzeme 

Mühendisliği 21 9 30 ZORUNLU 30% 

Bilgisayar Mühendisliği 21 6 27 ZORUNLU 100% 

Bilgisayar Mühendisliği 29 6 35 ZORUNLU 100% 

Biyomühendisliği 3 39 42 ZORUNLU 100% 

Uluslararası Ticaret  71 39 110 ZORUNLU 30% 

Siyaset Bilimleri ve Uluslararası 

İlişkiler  33 21 54 ZORUNLU 100% 

Siyaset Bilimleri ve Uluslararası 

İlişkiler  34 28 62 ZORUNLU 100% 

Ekonomi ve Finans  - 1 1 İSTEĞE BAĞLI   

Ekonomi ve Finans 1 2 3 İSTEĞE BAĞLI   

Gıda Mühendisliği  - 4 4 İSTEĞE BAĞLI   

Gıda Mühendisliği 1 2 3 İSTEĞE BAĞLI   

Bankacılık ve Finans  - -  - İSTEĞE BAĞLI   

Bankacılık ve Finans  - -  - İSTEĞE BAĞLI   

İşletme 10 6 16 İSTEĞE BAĞLI   

İşletme 3 3 6 İSTEĞE BAĞLI   

İktisat 9 9 18 İSTEĞE BAĞLI   

İktisat 3 4 7 İSTEĞE BAĞLI   

Maliye 1 1 2 İSTEĞE BAĞLI   

Maliye 1  - 1 İSTEĞE BAĞLI   

Kamu Yönetimi  - -  - İSTEĞE BAĞLI   

Kamu Yönetimi  - -  - İSTEĞE BAĞLI   

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri  2 2 4 İSTEĞE BAĞLI   

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri 3 1 4 İSTEĞE BAĞLI   
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Ekonometri Bölümü  2 2 4 İSTEĞE BAĞLI   

Ekonometri Bölümü  1   1 İSTEĞE BAĞLI   

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği  - -  - İSTEĞE BAĞLI   

Spor Yöneticiliği  - -  - İSTEĞE BAĞLI   

Spor Yöneticiliği  - -  - İSTEĞE BAĞLI   

Antrenörlük Eğitimi  - -  - İSTEĞE BAĞLI   

Antrenörlük Eğitimi  - -  - İSTEĞE BAĞLI   

Tütün Eksperliği  - -  - İSTEĞE BAĞLI   

  670 357 1027     

 

 

10. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları (Ülkelere göre, kız/erkek) 

Ülke Adı Kız Erkek 

Gürcistan - 1 

Azerbaycan 4 8 

Bulgaristan - 1 

Cad - 1 

Suriye - 2 

 

11. Öğretim Elaman Sayıları (Unvanlar itibariyle) 

Ünvanı Sayısı 

Okutman 39 

 

12. İdari Personel Sayıları 

Ünvanı Sayısı 

Yüksekokul Sekreteri 1 

Şef 1 (13/b ile görevli) 

Ayniyat Saymanı 1 (13/b ile görevli) 

Bilgisayar İşletmeni 1 (13/b ile görevli) 

Memur 1 (13/b ile görevli) 
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III - KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

1. Akreditasyon Süreci 

Bilindiği üzere üniversitemizin sürekli geliştirilmesi çalışmaları kapsamında Yabancı Diller 

Yüksekokulumuzun da akredite olması kaçınılmaz hale gelmiştir. Kurumumuz, kalitede çıtayı 

en yüksek seviyeye çıkarmak ve sürdürülebilirliği güvence altına almak için Haziran 2017’de 

daha önce anlaştığı ve dil öğretimi konusunda uluslararası bir saygınlık ve yetkinliğe sahip 

olan Pearson Yayıncılık ile Akreditasyon ve Kalite Belgelendirme sürecini başlatmıştır.  

Komite üyelerinin görevlendirilmelerinin yapılmasını takiben akreditasyonu onaylayacak 

kurumdan Can Mindek, Müdür Yardımcılarımız ve tüm komite üyelerimizin katılımıyla bir 

toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda akreditasyon süreci hakkında bilgilendirme yapılmış, 

bu konudaki beklentiler dile getirilmiş olup, izlenecek bir yol haritası çizilmiştir.   

İlk aşamada Personel (Staff), Öğrenci (Student) ve içeriğinde Ölçme-Değerlendirme ilkeleri, 

Kalite ve kalite güvence politikaları, program geliştirme ve eylem planları gibi birçok 

mevzuyu da kapsayan bir Kalite El Kitabı’nın (Quality Handbook) hazırlanması ve bittikten 

sonra geri dönüt için ilgili kuruma gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 

İkinci aşamada komite üyeleri Pearson’ın belirlediği ve Akreditasyon açısından hayati öneme 

sahip olan kalite hedeflerini teyit eden doküman temini,  dosyalama ve etiketleme görevini 

üstlenmiştir.  

Üçüncü aşama da resmi başvuru formunun doldurulacağı aşama olarak belirlendi. 

Aralık 2017 itibariyle, Akreditasyon ve Kalite Geliştirme Birimi yukarıda belirlenen üç 

aşamalı süreci başarıyla tamamlamış ve Pearson Yayıncılıktan denetçi ziyareti öncesi yapılan 

çalışmaların denetimi ve uygunluğu için bir danışman ziyareti talebinde bulunuldu. Talebimiz 

olumlu karşılandı. 

26 Aralık 2017 Salı Günü Kurumumuzu ziyaret eden Pearson temsilcilerine kısaca 

Akreditasyon ve Kalite Geliştirme Birimi’nin bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar 

özetlenmiş, daha sonra başvuru formumuz Pearson’un kalite hedefleriyle karşılaştırılmak 

üzere madde madde ele alınmıştır. Akreditasyon ve Kalite Geliştirme Birimi’nin yapmış 

olduğu çalışmalar Pearson temsilcileri tarafından büyük bir takdirle karşılanmış olup,  Kurum, 

Öğrenme ve Ölçme-Değerlendirme başlıklarıyla oluşturduğumuz kanıt klasörleriyle ilgili 

tavsiyelerde bulunulmuştur. Toplantı sonrasında, ziyaretçilerimiz Müdür ve Müdür 
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Yardımcılarımız eşliğinde binamızın fiziki şartlarını incelemiş ve yapılacak iyileştirmeler 

konusunda tavsiyelerde bulunmuştur. 

Ziyaret sonrası komite üyeleri eksikliklerini gidermek için büyük bir gayret göstermiştir. 

Diğer taraftan Yüksekokul Müdürümüz, Müdür yardımcılarımız ve diğer idari personelimiz, 

fiziki koşulları iyileştirmek için yoğun bir mesai harcamıştır. Binamızda yapılan iyileştirmeler 

açık bir şekilde gözlemlenebilmektedir. An itibariyle “Akredite Olma” hedefimizi 

gerçekleştirmek üzere hazır bir şekilde denetçi ziyaretini beklemekteyiz. 

 

 

 

Fotoğraflar: Akreditasyon Komitesi Çalışmalarından Görseller 
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2. Yenilikler/İyileştirmeler 

2.1Kalite Döngüsü 

Çalışmalar kapsamında kalitenin güvence altına alınmasını sağlamak için bir kalite döngüsü 

oluşturulup Kalite El Kitabına da konulmuştur. Yabancı Diller Yüksekokulunun Kalite 

döngüsünün amacı planlama, uygulama, dönüt, değerlendirme ve geliştirme döngüsü ile 

kurumumuzdaki eğitim ve öğretim ortamındaki iyileştirmelerin devamlılığını sağlamaktır. 

Döngü sürekli olarak Yüksekokul Müdürü ve Kalite Komisyonu tarafından takip 

edilmektedir. Söz konusu döngü kurumumuzdaki bütün birimler için işlemekte ve sonuçlar 

gerekli değişiklik ve iyileştirmeler yapıldıktan sonra öğrenme programına yansıtılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Yabancı Diller Yüksekokulu Kalite Döngüsü 

Kalite   

Döngüsü
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2.2 Birimler 

Süreç içerisinde Kalite Komisyonu, Mesleki Gelişim ve Materyal Seçme ve Geliştirme 

olmak üzere 3 yeni birim kurulmuş ve bu birimler aktif bir şekilde çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

 

2.3 El Kitapları 

Kurumumuzda belirli kalite standartlarının temelini oluşturmak ve sağlamlaştırmak için 

Kalite El Kitabı, öğrencilerimizin kurumumuza adaptasyonunu kolaylaştırmak için Öğrenci 

El Kitabı ve akademik personelimizin işini kolaylaştırmak için de bir adet Personel El 

Kitabı hazırlanmıştır. 

Fotoğraflar: Hazırlanan El Kitapları 

 

2.4 Bilgilendirme Seminerleri 

Kalite kommisyonu, öncelikle okulumuzdaki tüm personelin, akreditasyon sürecinin amacı, 

gerekliliği ve bu süreçteki aşamaları hakkında bilgilendirilmesi ve bütün paydaşların aidiyet 

duygusuyla sürece katkı sağlamaları için Yüksekokul Müdürümüz Doç. Dr. Mahmut 

Karğın, Müdür Yardımcılarımız ve tüm akademik personelin katılımıyla Eylül 2017’de 

yapılan genel toplantıda bir sunum yapmıştır. 

Yine sürecin bir diğer paydaşı olan öğrencilerimizin süreçle ilgili bilgilendirilmesi, 
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kendilerine sağlayacağı faydalar konusunda farkındalık yaratılması amacıyla Şubat 2018’de 

komisyon başkanı tarafından bilgilendirme sunumu yapılmış, sunum öğrenciler tarafından 

ilgiyle takip edilmiş ve sunum sonrasında merak ettikleri konularda açıklamalar yapılmıştır. 

Fotoğraflar: Bilgilendirme Sunumlarından Görseller 

 

 

2.5 Fiziki Koşulların İyileştirilmesi 

Pearson temsilcilerinin ziyaretleri sırasında yaptıkları tavsiyeler çerçevesinde, fiziki koşullar 

iyileştirilmeye başlanmıştır. Koridorlara ve sınıflara bilgilendirme ve yönlendirme levhaları 

konulmuş, engelli öğrencilerimiz için iyileştirmeler yapılmış, öğrenci sağlığını tehdit 

edebilecek unsurlar ortadan kaldırılmış (elektrik prizleri, kablolar, panolar, tavan ışıkları, 

projeksiyon askıları), hijyen konusundaki tedbirler azami seviyeye çekilmiş ve binanın 

görselliğine dair bir çok çalışma yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Anketler/Formlar/Komisyon Başkanları Toplantısı/Dönüt/Öz değerlendirme 

Yüksekokulumuzun bu yıl birimlerin, öğrencilerin ve akademik personelin öğrenme ve 

öğretme performanslarının kalite güvence standartlarıyla uyumlu bir şekilde gerçekleştiğini 

değerlendirmek amacıyla bir dizi anket, form, toplantı vb. uygulamalar getirmiştir. Söz 

konusu uygulamaların bir rutin haline getirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca uygulamaya yönelik 

olarak bir uygulama takvimi hazırlanmış ve Kalite El Kitabı’na konulmuştur. Bu 

çalışmalardan elde edilen veriler Yabancı Diller Yüksekokulunun Kalite döngüsüne büyük bir 

katkı sağlayacaktır.  

 

 

 

 

Resim: Pearson Temsilcisi İsmail Cem Sezer kurumumuzun fiziki koşullarını inceledi. 
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Fotoğraflar: Komisyon Başkanları Toplantılarından ve Değerlendirme 

Toplantılarından Görseller 

 

Yıllık değerlendirme etkinlikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Eylül –Ekim Kasım – Aralık Ocak– Şubat Mart – Nisan Mayıs –Haziran 

Öğrenci 

Oryantasyonu 

 

Personel 

oryantasyonu 

 

Personel Anketi  

(ihtiyaç analizi) 

 

Personel 

Bilgilendirme 

Toplantıları 

 

Komisyon 
Başkanları 

Toplantıları 

Personel 

Toplantıları 

(varsa problem 

teşhisi) 

 

Öğrenci Anketi  

(dönüt formu) 

 

Çalışma 

Grupları 

Memnuniyet 

Formu 

 

Kalite Analizi 

 
Komisyon 

Başkanları 

Toplantıları 

Personel Anketi 

(müfredat & 

ölçme-

değerlendirme) 

 
Personel 

oryantasyonu  

(gerektiğinde) 

 

Dönüt oturumları 

(Personel) 

 

Komisyon 

Başkanları 

Toplantıları 

Personel 

Toplantıları 
(varsa problem 

teşhisi) 

 

 

Komisyon 

Başkanları 

Toplantıları 

Personel Anketi 

(müfredat & 

ölçme-

değerlendirme) 

 

Öğrenci Anketi  

(dönüt formu) 

 

Dönüt oturumları 

(Personel) 

 

Çalışma Grupları 

Memnuniyet 

Formu 

 

Kalite Analizi 

Komisyon 
Başkanları 

Toplantıları 

 

Kurumsal 

Değerlendirme 

 

IV-EĞİTİM-ÖĞRETİM 

1. Müfredat Çalışmaları ve Müfredat Döngüsü 

1.1 Müfredat Çalışmalarının Amacı 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programının ana 

amacı, okul misyonunu, vizyonunu ve hedeflerini kapsayan müfredat ile tüm öğrencilere 
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etkili bir dil öğrenme süreci sağlamaktır. Müfredatı belirlerken, Manisa Celal Bayar Yabancı 

Diller Yüksekokulu CEFR, GSE ile uyumlu gerçekçi ve uygulanabilir çıktılar belirler. 

Müfredat; ders kitapları / materyalleri ve okulumuzda izlenen ölçme değerlendirme sistemi  

ile uyumludur. Tüm öğrenciler ve okutmanlar için gerekli bilgilendirmeler zamanında ve 

düzenli olarak yapılır. 

 

1.2 Müfredat Tasarımı ve Düzenlenmesi 

Her akademik yılın başında bir önceki yılın müfredat ve ders programı değerlendirilir, 

değişiklikler yapılır ve yeni bir eylem planı yapılır. Öğrenci verilerine ve ihtiyaçlarına yanıt 

verecek, her bir öğrenci için öğrenmeyi en üst düzeye çıkaracak için yeni bir müfredat ve 

izlence tasarlanır. Ayrıca, Müdür Yardımcıları, Müfredat Komisyonu, Ölçme-Değerlendirme 

Komisyonu ve Materyal Geliştirme Komisyonu ile birlikte, akademik yıl boyunca yapılacak 

sınavlar ile ilgili kararlar alınır. Onaylandıktan sonra, okutmanlara bilgi vermek üzere genel 

bir toplantı yapılır. Tüm bürolara yeni bir müfredat, değerlendirme formları ve ek materyaller 

içeren bir dosya verilir. Dosyadaki tüm belgeler e-posta yoluyla tüm okutmanlara gönderilir. 

 

1.3 Geribildirim 

Müfredatın uygulanmasında en önemli araçlardan biri haftalık planlardır. İlgili hafta 

gelmeden tüm okutmanlar e-posta yoluyla bilgilendirilir. Bu süreçte yaşadıkları sorunları ya 

da paylaşmak istedikleri fikirleri Müfredat Komisyonuna resmi e-posta adresleri 

(sfl.curriculum@cbu.edu.tr) yoluyla iletirler. İhtiyaç duyulan noktalarda Materyal Seçme ve 

Geliştirme Komisyonu öğrenme sürecini desteklemek ve geliştirmek için ek materyaller 

hazırlar. Ayrıca Müfredat Komisyonu her dönemin sonunda olmak üzere yılda iki kez anket 

uygular. Müfredat Komisyonu üyeleri, edindikleri bilgileri, fikirleri ve düşünceleri 

paylaşarak, toplanan verileri düzenli toplantılarda değerlendirir. Öğretim ve öğrenme sürecini 

iyileştirmek için, Manisa Celal Bayar Yabancı diller Yüksekokulu’nun tüm okutmanları 

önceden yapılan tüm değişiklikler hakkında bilgilendirilir; yönetim tarafından onaylanırsa, 

rapor herkese e-postayla gönderilir. Daha sonra, Müfredat Birimi yeni bir eylem planı 

üzerinde karar verir. Böylece, Müfredat Kalite Döngüsü yeniden başlatılır. 

 

 

1.4 Öğrenme Çıktıları 

mailto:sfl.curriculum@cbu.edu.tr
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Global Scale of English (GSE), müfredat çıktılarını belirlemek için ve Hazırlık Programının 

öğretim programını hazırlamak için temel olarak kullanılır. GSE, Ortak Avrupa Referans 

Çerçevesini zenginleştiren (CEFR) akademik bir ölçektir ve öğrencilerin seviyesini ve 

ilerlemesini gösterir. Müfredat, farklı dil seviyelerinde elde edilecek sonuçları, bu sonuçlara 

ulaşmak için tahsis edilecek tahmini süreyi özetler. Her akademik yılın sonunda, Manisa Celal 

Bayar Yabancı Diller Yüksekokulu yönetimi okutmanlarıyla bu hedeflerin ve sonuçların 

yerine getirilmesini tartışmak için toplantılar düzenler. 

 

1.5 Öğretim ve Öğrenim Araçları 

Ders Kitabı, çevrimiçi materyal ve Materyal Seçme ve Geliştirme Birimi tarafından 

hazırlanan tamamlayıcı materyaller (videolar, filmler, okuma kitapları) öğrenme çıktılarını 

elde etmeye yardımcı olur.  

 

2. Öğrenci Merkezli Eğitim Konusunda Yapılanlar 

Ders içinde ekstra materyal çalışmaları, video vs. görsel ve teknik araçlarla programların 

yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları sağlanmaktadır. 

DGS sınavı ile gelen öğrenciler, eğitim öğretime daha geç başladığından dolayı bu öğrencilere 

kurumumuz tarafından ek çalışmalar yapılmaktadır. Bu sayede bu öğrenciler kısa sürede 

programa uyum sağlamaktadır. 

Birçok kaynak kitaba sahip olan kütüphanemiz tüm öğrencilerimizin hizmetine açıktır. Ayrıca 

kütüphanemiz bünyesinde öğrencilerimizin araştırma ve ödevlerini çevrimiçi yapabileceği 

bilgisayarlar bulunmaktadır. 

 

3. Danışmanlık Sistemi Nasıl işletilmektedir?  

Her sınıf için bir danışman okutman atanmaktadır. Danışman olarak görev yapan okutmanlar 

sorumlu oldukları öğrencilerin her türlü sorun ya da sıkıntısında yönetim ile öğrenci arasında 

bir köprü oluşturarak onlara yardımcı olurlar. Aynı zamanda, bu danışman okutmanlar 

öğrencilerin sınav kâğıtlarını değerlendirmek, çevrimiçi ödevlerini atamak, elektronik sisteme 

not girişlerini yapmaktan sorumludur. 

 

4. Başarıyı Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi  
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Okulumuzda uygulanan başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi, hedeflenen program ve ders 

öğrenme çıktılarını temel alarak, İletişimsel Dil Öğretimi (Communicative Language 

Teaching) metoduna uygun şekilde yapılmaktadır. Bu amaçla, uygulanan sınavlarda 

geleneksel olarak fazla olan dilbilgisi sorularının ağırlığı azaltılmış; dili kullanmaya yönelik 

beceriler olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarındaki sorular artırılmış ve tüm dil 

becerilerinin sınavlarda eşit düzeylerde temsil edilmesi sağlanmıştır. Buna ek olarak 

sınavlardaki soru tipleri, öğrencilerin günlük hayatta dili anlamlı olarak kullanabilmelerini 

ölçecek şekilde tasarlanmıştır. Bu bağlamda, yazılı sınavlardaki sorularla ölçülen okuma ve 

anlama becerilerine ilaveten, öğrencilerin dinleme becerilerini ölçecek dinleme parçaları ve 

bu parçalarla ilgili sorular eklenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin konuşma becerilerini ölçmek 

amacıyla, konuşma sınavları düzenlenmektedir. Bu konuşma sınavlarında öğrencilerin 

kendilerini daha rahat hissedebilmeleri için, kendi sınıflarından olan bir akranı ile eş olması 

sınıf danışmanları tarafından düzenlenmiş, ölçmenin daha objektif olması için ise de konuşma 

sınavlarının iki okutman tarafından uygulanması sağlanmıştır. 

Okulumuzda uygulanan sınavların yanı sıra, yıl boyunca öğrencinin sınıf içindeki 

performansını ve ev ödevlerini takip etmek amacıyla, bu sınıflara giren farklı okutmanlar 

tarafından iki dönem boyunca doldurulan öğrenci değerlendirme formları bulunmaktadır. Bu 

formlar, hem öğrencilerin yazma becerilerini, hem de derse katılım oranlarını kayıt altına 

almaktadır. Böylece öğrencilerin dil öğrenme deneyimleri, farklı okutmanlar tarafından 

gözlemlenebilir bir ortama taşınmakta ve bu deneyimlerin olabildiğince objektif olarak 

değerlendirilmesi hedeflenmektedir. 

4.1 Ölçme ve Değerlendirme 

MCBÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda ölçme ve değerlendirme iki ana bölüme ayrılmıştır. 

Birinci bölümü yıl içinde yapılan sınavlar, ikinci bölümü ise sınıf içi performans ve ödevler 

oluşturmaktadır. Yıl içinde yapılan sınavlar, sınıf içi performans ve ödevler genel başarı 

notunun %60’ını, Final Sınavı ise %40’ını oluşturmaktadır. Hazırlık öğrenimine devam eden 

öğrenciler için başarı notu 100 puan üzerinden 60 puandır. 

Yıl içindeki tüm sınavlar Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından hazırlanır. Bunlar; 

Yeterlilik (Proficiency) Sınavı, Günlük Sınavlar (Quiz), Aylık Sınavlar (Midterm), Final 

Sınavı ve Bütünleme (Re-sit) Sınavı olmak üzere beş ana başlıkta toplanır. 

 

4.1.1 Yeterlilik (Proficiency) Sınavı 
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Eğitim yılı başında ve dönem ortasında olmak üzere yılda iki kere uygulanır. İçerik olarak, 

Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (CEFR) kapsamında hazırlanan, orta seviye (B1) 

üzeri çoktan seçmeli 80 soru ve yazma becerilerini ölçen bir soru bulunmaktadır. Bu sınavda 

başarılı olup 60 ve üzeri not alan öğrenciler, hazırlık sınıfından muaf olup bölümlerine 

giderler. 

4.1.2 Günlük Sınavlar (Quiz) 

Sınav programında önceden belirtilmiş olan günlük sınavlar, öğrencilere bir ders saati içinde 

uygulanır. İçerik olarak, müfredatta o ana kadar işlenmiş konulardan dilbilgisi, kelime ve 

okuma becerilerini ölçen çeşitli sorular bulunur. Her bir günlük sınav, genel başarı notunun 

%2’sini; beş günlük sınav ise toplamda genel başarı notunun %10’unu oluşturmaktadır. 

Günlük sınavların mazereti yoktur ve sınava girmeyen öğrenci sıfır (0) almış sayılır. 

 

4.1.3 Aylık Sınavlar (Midterm) 

Sınav programında önceden belirtilmiş olan aylık sınavlar, öğrencilere iki gün (ilk gün yazılı, 

ikinci gün de sözlü sınav olmak üzere) içerisinde, belirlenen saatlerde uygulanır. İçerik 

olarak, müfredatta o ana kadar işlenmiş konulardan dinleme becerisi, dilbilgisi, kelime bilgisi, 

okuma ve yazma becerilerini ölçen çeşitli sorular bulunur. İkinci gün ise öğrencilerin 

konuşma becerilerini ölçen bir sınav uygulanır. Her bir aylık sınav, genel başarı notunun 

%10’unu; dört aylık sınav ise toplamda genel başarı notunun %40’ını oluşturmaktadır. Haklı 

ve geçerli bir mazeret ile aylık sınav(lar)ına giremeyen öğrenciye, Yönetim Kurulu Kararı ile 

sınav açılabilir. Mazereti olmaksızın sınava girmeyen öğrenci sıfır (0) almış sayılır. 

4.1.4 Final Sınavı 

Eğitim – öğretim yılı sonunda uygulanan sınavdır. Sınav programında önceden belirtilmiş 

olan tarihte, öğrencilere iki gün (ilk gün yazılı, ikinci gün de sözlü sınav olmak üzere) 

içerisinde, belirlenen saatlerde uygulanır. Müfredatta o ana kadar işlenmiş konular ile sene 

sonunda öğrencilerin elde etmesi gerektiği dil becerilerinin içeren bir sınavdır. Dinleme 

becerisi, dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma ve yazma becerilerini ölçen çeşitli sorular bulunur. 

İkinci gün ise öğrencilerin konuşma becerilerini ölçen bir sınav uygulanır. Final Sınavı, genel 

başarı notunun %40’ını oluşturmaktadır. Final Sınavının mazeret sınavı bulunmamaktadır 

fakat final sınavında başarılı olamayan öğrenciler Bütünleme Sınavına girebilirler. 

 



 

23 

 

4.1.5 Bütünleme (Re-sit) Sınavı 

Final Sınavında başarılı olamayan öğrencilerin girdiği, kapsam ve biçim olarak Final 

Sınavının özelliklerini taşıyan bir sınavdır. Bütünleme Sınavı da Final Sınavı gibi genel başarı 

notunun %40’ını oluşturmaktadır ve mazeret sınavı bulunmamaktadır. 

 

4.1.6 Diğer Değerlendirmeler 

Yukarıda bahsedilen sınavlar dışında, öğrencilerin sınıf içi performansları ve ödevleri onların 

genel başarı puanlarını etkileyen iki diğer etkendir. Sınıf içi performans notu, öğrencilerin 

derslerine giren farklı okutmanlar tarafından verilen, öğrencilerin derse katılımlarının ve dil 

öğrenimine karşı tavırlarının değerlendirildiği bir nottur. Ödev Notu ise, okutmanların 

öğrencilere verdikleri ödevleri, sunumları ve projeleri değerlendirdikleri nottur. Hem Sınıf içi 

Performans Notu ve hem de Ödev Notu, Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından 

hazırlanan ve ders ağırlıklarına göre hazırlanmış formlar doldurularak verilir. Böylece bu 

notların belli bir standarda göre verilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Sınıf içi performans ve 

ödev notu, genel başarı puanının %10’unu oluşturmaktadır.    

             

5. Özel Yaklaşım Gerektiren Öğrenciler (Mülteciler, Engelli veya Uluslararası 

Öğrenciler) İçin Yapılan Düzenlemeler 

Uluslararası öğrencilerimizi yabancılık çekmemeleri için mümkün olduğu kadar aynı sınıfta 

en az iki uluslararası öğrenci bulunacak şekilde sınıflara yerleştirilmeye özen 

gösterilmektedir. 

Engel durumu olan öğrenciler için sınıf belirlenmesinde (engelli öğrencilerin zemin katta 

bulunan sınıflarda dersleri alması) ve sınavlarda (duyma engelli bir öğrencinin dinleme 

sınavından muaf tutulması,   okuyucu ve işaretleyici bulundurulması vs.) gerekli düzenlemeler 

yapılmaktadır. Buna ek olarak,  

Ayrıca ana bina girişinde engelli öğrencilerin kullanımına yönelik “Engelli Rampası” ve bina 

içerisinde de “Engelli Tuvaleti” bulunmaktadır. 

 

6. Öğrenci Gelişimine Yönelik Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler 
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Birimimiz sosyal ve kültürel faaliyette bulunmak isteyen öğrencilerimize araç ve yer temini 

konusunda öğrencilerine imkânlar dâhilinde tam destek vermektedir. 

Spor etkinlikleri için öğrencilerin ihtiyacı olan saha ve her türlü araç gereci sağlamaktadır ve 

üniversitemiz bünyesinde düzenlenen spor müsabakalarına katılmak üzere, öğrencilerimizden 

gelen talep doğrultusunda, takımlar kurularak bu müsabakalar için hazırlanmaktadır. 2017 yılı 

içerisinde düzenlenen 24. Yıl Bahar Şenliği Basketbol Erkek Öğrenci ve Voleybol Kadın 

Öğrenci Turnuvalarında takımlarımız birinci olmuştur. 

 

Fotoğraf: 24. Yıl Bahar Şenliği Basketbol Erkek Öğrenci ve Voleybol Kadın Öğrenci 

Turnuvalarında alınan Birincilik kupaları. 

7. Öğrencilerin Karar Alma Süreçlerine Katılımı  

Öğrencilerimizi karar alma sürecine dâhil etmek için, tüm öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 

“Öğrenci Memnuniyet Anketi” uygulanmaktadır ve anket sonucu rapor haline getirilerek 

yönetim ile paylaşılarak yayınlanır. Anket sonucuna göre, öğrenci memnuniyetinin düşük 

olduğu alanlarda gerekli düzenleme ve iyileştirmeler yapılmaktadır. Öğrenci memnuniyetini 

ölçmek için 28.12.2017 tarihinde yapılan anket çalışmasının raporu EK 2’de verilmiştir.  

 

 

8. Sosyal Sorumluluk Projeleri Bilgileri 
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Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında Türk Kızılayı kan alma araçları ile okulumuza gelerek 

öğrencilerimizden gönüllü olanlardan kan bağışı toplamaktadır. Ve bu organizasyon 

sürekliliği sağlamak adına her dönem iki ya da üç kez tekrarlanmaktadır.  

 

9. Anketler 

Öğrenci memnuniyetini ölçmek için “Öğrenci Memnuniyet Anketi” ve okutmanların mesleki 

gelişimle ilgili düşüncelerini tutumlarını ve mesleki açıdan ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik 

bir anket uygulanmaktadır. “Öğrenci Memnuniyet Anketi” ve raporu EK 2’de, okutmanlara 

yönelik yapılan anket ve raporu ise EK 3’de verilmiştir. 

 

10. Dış Paydaşlarla İlişkiler  

Yüksekokulumuz, üniversitemizin sürekli eğitim merkezi ile tüm halkımıza açık olarak her 

seviyede Genel İngilizce programları, Konuşma Grupları ve YÖKDİL – YDS Hazırlık 

kursları düzenlemektedir.  

Buna ek olarak Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile farklı yabancı diller için eğitimler 

düzenlemektedir.   

Ayrıca Manisa Şehzadeler Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından yürütülen Erasmus plus  

projesine paydaş olarak destek verilmektedir. 

 

11. Birimdeki MCBÜ Enstitüleri Doktora Programlarından Mezun Okutmanlar 

MCBÜ Doktora Programlarından Mezun Akademik Personel 

Ad-Soyad MCBÜ’den Mezun Olduğu 

Enstitü/Anabilim Dalı 

Mezuniyet Yılı 

Harun DOĞRUYOL Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk 

Dili ve Edebiyatı 

2016 

 

 

12. Eğiticilerin Eğitimi Çalışmaları 
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Eğiticilerin eğitimi kapsamında birimimizde okutmanlarımıza yönelik mesleki gelişim 

komisyonu koordinasyonunda bir dizi eğitim verilmiştir.  

Bu eğitimlerden birincisi Pearson eğitmenlerinden Suzan KOTAN tarafından yapılmıştır. 

Eğitmen Suzan KOTAN “Yazma Nasıl Öğretilir?” konulu workshop uygulaması yapmıştır. 

Eğitim sonunda okutmanlar workshop ile ilgili geri bildirim formu doldurmuşlardır ve bu 

formlar ile elde edilen bilgiler rapor haline getirilmiştir. Rapor EK 4’te görülebilir. 

  

Fotoğraflar: Suzan KOTAN – Workshop 

Eğitimlerin ikincisi Pearson eğitmenlerinden Grant KEMPTON tarafından yapılmıştır. 

Eğitmen Grant KEMPTON “Testing” konulu workshop uygulaması yapmıştır. Eğitim 

sonunda okutmanlar workshop ile ilgili geri bildirim formu doldurmuşlardır ve bu formlar ile 

elde edilen bilgirler rapor haline getirilmiştir. Rapor EK 5’te görülebilir. 
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Fotoğraflar: Grant KEMPTON - Workshop 

Üçüncü ve dördüncü eğitimler Pearson eğitmenlerinden Steve O’FARRELL tarafından 

yapılmıştır. Eğitmen Steve O’FARRELL “Gramer Öğretimi” ve “Sınıf Yönetimi” konulu 

workshop uygulamaları yapmıştır. Eğitim sonunda okutmanlar workshop ile ilgili geri 

bildirim formu doldurmuşlardır ve bu formlar ile elde edilen bilgiler rapor haline getirilmiştir. 

Rapor EK 6 ve EK 7’de görülebilir. 

 

Fotoğraflar: Steve O’FARRELL - Workshop 
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13. Burs Alan Öğrenci Sayıları  

Burs veren kurumlar Kız Erkek 

Kredi ve Yurtlar Kurumu 89 96 

 

V-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

1. Kongre, Panel, Çalıştaylar 

Yüksekokulumuzdan bir okutmanımız kendi isteği doğrultusunda Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitesinde 3-4 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen Ölçme ve Değerlendirme 

konulu seminere katılması için görevlendirilerek seminere katılması sağlanmıştır. 

 

VI-YÖNETİM SİSTEMİ 

1. İç Kontrol Standartları Konusunda Neler Yapıldı? 

Dil öğretimindeki son gelişmeleri göz önüne alarak ve YÖK tarafından yayınlanan Yabancı 

dil öğretimini düzenleyen Yönetmeliği de esas alarak, eğitimin kalitesinin artırılması ve 

yönergemizden kaynaklanan teknik ve hukuki sorunların minimize edilmesi amacıyla 

oluşturulan bir heyet tarafından tamamen yeni bir yönerge hazırlanmış ve Nisan 2017’de yeni 

yönetmelik yürürlüğe girmiştir. 

Yabancı Diller Yüksekokulu Birim İç Denetim Sorumluları Rektörlük bünyesindeki 

toplantılara katılarak gerekli düzenlemeleri yapmışlardır. 

 

2. Hizmet içi Eğitim bilgileri 

Yeni ataması yapılan tüm okutmanlar EK 8’de amaç ve süreci paylaşılan hizmet içi eğitimi 

tamamlayarak görevlerine başlamaktadırlar. 
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VII-SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

1. Sonuç Ve Değerlendirme  

Fiziki şartlarda eksikliği hissedilen araç ve gereçlerin en kısa sürede tamamlanması için 

çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında sınıflardaki bilgisayarlar ve bazı 

projeksiyon aletleri yenilenmiştir. Buna ek olarak, çok sayıda öğrencinin katıldığı Erasmus, 

lisans ve lisansüstü muafiyet sınavları gibi büyük sınavlarda kullanılmak üzere yeni bir optik 

okuyucu alınmıştır. Ayrıca, birimimizin okutman kadrosu yeni alınan okutmanlar ile daha da 

güçlendirilmiştir.    

Akreditasyon çalışmalarının kattığı bir zenginlik olarak, anket çalışmaları, hizmet içi eğitim 

ve yeni komisyonların kurulması gibi konularda ilerleme kaydedilmiştir. 

Sonuç olarak birimimiz, hem idari hem de akademik kadrosu ile üniversitemize katkı 

sağlayacak şekilde, yönetim ve okutmanlar işbirliği ile kendi eksikliklerini tespit ederek bu 

eksikliklerin giderilmesi için yoğun bir çalışma sürdürmektedir. 
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EKLER 

EK 1 - Birimin Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları  

No BİLİM TEMEL ALANI 

ÖĞRENCİ 
AKADEMİK 

PERSONEL 

Sayısı % Sayısı % 

1  Eğitim Bilimleri ve Öğretmen 

Yetiştirme Temel Alanı  
    

2  Fen Bilimleri ve Matematik 

Temel Alanı 
    

3  
Filoloji Temel Alanı 2 0,2 39 100 

4  Güzel Sanatlar Temel Alanı     

5  Hukuk Temel Alanı     

6  İlahiyat Temel Alanı     

7  
Mesleki ve Teknik Eğitim Temel 

Alanı     

8  Mimarlık Temel Alanı     

9  Mühendislik Temel Alanı 685 66,7   

10  Sağlık Bilimleri Temel Alanı     

11  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler 

Temel Alanı 340 33,1   

12  Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı      

 Toplam 1072 100  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///F:/ASUS/pdfs/tablo12.pdf
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EK 2 - Öğrenci Memnuniyet Anketi ve Raporu  

MANISA CELAL BAYAR UNIVERSITY SCHOOL of FOREIGN LANGUAGES 

STUDENT SATISFACTION QUESTIONNAIRE RESULTS 

 

1. The Purpose of the study 

 

The aim of this study is to find out how much the students of Manisa Celal Bayar University, 

School of Foreign Languages (MCBUSFL) are satisfied with the school. 

 

2. Participants and the Setting of the Study 

 

The study was held in School of Foreign Languages at MCBU.  The study was conducted fall 

semester, in 2017- 2018 academic year. 

 

The aim of the school is to prepare students for their departments where they will study in 

English.  The sample of the study consisted of 1078 students from different levels and 

education types who were studying there in the academic year 2017-2018.  

  

Table 1. Descriptive Statistics for the Sample of the Questionnaire 

 

 

Level of Students   

 

Total 

Level A Level B Level C 

n 

 

n 

 

n 

 

 

Type of Education 

Morning 531 

 

     116 

 

5 

 

652 

Evening 

 

399 

 

27 

 

0 

 

426 

 Total 930      143 5 1078 

 
 

As is seen in the table, 1078 students took the questionnaire. 930 of the students were A level 

students; 143 of them were B level students and 5 of them were C level students. In addition, 

652 of the students were morning students while 426 of them were evening students. 

 

Among 652 morning students, 531 of them were A level students; 116 of them were B level 

students and 5 of them were C level students. On the other hand, among 426 evening students, 

399 of them were A level students and 27 of them were B level students. 
 

3. Data Collection Tool and Procedure 

In the study two types of questionnaires were distributed to collect data from participants. The 

first one was demographic form and the second one was Student Satisfaction Inventory (SSI). 

Both form and SSI were prepared by the members of Professional Development Unit (PDU).  
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The demographic form includes the education type and level of the students. The data 

collection tool “Student Satisfaction Inventory” (SSI) consists of 25 items forming three 

subscales: Emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishment. Cronbach 

Alpha coefficient of SSI is .93.  

Before administration of the questionnaires, the participants were informed about the aim and 

the extent of the study. The data were collected before the 2
nd

 midterm that was given at the 

end of the fall semester of the academic year 2017-2018.   

 

4. Data Analysis  

The data were analysed by using SPSS 22 (Statistical Package for Social Sciences). The 

descriptive data analysis was led by ascertaining frequencies. In addition, sum of the number 

of SDs (Strongly Disagree) and Ds (Disagree) and sum of the number of SAs (Strongly 

Agree) and As were calculated in order to compare them. 

In the analysis of the data, the number of Ns was excluded in order to make comparisons of 

satisfaction level of students more reliable.   

 

5. Results and Interpretations  

 

Table 2. Results of Student Satisfaction Inventory 

 

  

Strongly 

Disagree 

(SD) 

 

n 

Disagree 

 

(D) 

 

n 

Neutral 

 

(N) 

 

n 

Agree 

 

(A) 

 

n 

Strongly 

Agree 

(SA) 

 

n 

 

Comparison between 

n(SD&D) and n(A&SA) 

1. My classroom is clean enough.  63 99 309 407 200 
n(SD&D) < n(A&SA) 

2. 
Restrooms (toilets) of the school are 

clean enough. 
234 251 321 202 70 

n(SD&D) > n(A&SA) 

3. The school canteen is clean enough. 90 129 399 329 131 
n(SD&D) < n(A&SA) 

4. 

Equipment in the classrooms 

(projectors, computers, speakers etc.) 

meets my needs.  

133 157 324 330 134 

n(SD&D) < n(A&SA) 

5. 

The quality of the food and beverages 

in the canteen is adequate for my 

taste. 

141 198 403 244 92 

n(SD&D) > n(A&SA) 

6. School security is sufficient. 134 141 351 298 154 
n(SD&D) < n(A&SA) 

7. 
I connect to the wireless connection 

service of the school easily. 
208 197 316 241 116 

n(SD&D) > n(A&SA) 

8. I use my school's website easily. 121 145 314 332 166 
n(SD&D) < n(A&SA) 

9. 
I have access to adequate student 

support services. 
108 162 444 264 100 

n(SD&D) < n(A&SA) 
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10. 

Students in my school are treated 

fairly and with respect regardless of 

their differences. 

84 121 439 297 137 

n(SD&D) < n(A&SA) 

11. 
I feel a sense of belonging to my 

school. 
100 154 449 280 95 

n(SD&D) < n(A&SA) 

12. 
I have access to student groups at 

school. 
112 166 386 298 116 

n(SD&D) < n(A&SA) 

13. 
Office staffs help me whenever I 

need. 
127 185 372 285 109 

n(SD&D) < n(A&SA) 

14. 
I am satisfied with the wait time for 

services and/or responses. 
86 161 438 281 112 

n(SD&D) < n(A&SA) 

15. 

The quality of instruction that I 

receive in my English classes is 

adequate. 

71 143 379 352 133 

n(SD&D) < n(A&SA) 

16. 
My instructors are concerned about 

my academic success. 
71 122 366 345 174 

n(SD&D) < n(A&SA) 

17. 
My instructors allocate time for me to 

ask questions outside classes. 
76 142 342 330 188 

n(SD&D) < n(A&SA) 

18. 
My instructors encourage me to ask 

questions when I do not understand. 
65 135 333 312 233 

n(SD&D) < n(A&SA) 

19. 
I have adequate access to my 

instructors outside of class. 
66 129 374 335 174 

n(SD&D) < n(A&SA) 

20. 
My instructors provide necessary 

support for my learning. 
71 112 365 330 200 

n(SD&D) < n(A&SA) 

21. 
My instructors provide extra materials 

for the classes. 
72 145 367 346 148 

n(SD&D) < n(A&SA) 

22. 
Main Course book is enough for me 

to get a good education. 
93 127 342 348 168 

n(SD&D) < n(A&SA) 

23. 
Reading book is enough for me to 

improve my reading skills.  
87 139 329 346 177 

n(SD&D) < n(A&SA) 

24. 
Writing book is enough for me to 

improve my writing skills.  
98 128 348 314 190 

n(SD&D) < n(A&SA) 

25. 
Weekly class hours for my course are 

enough for me to learn English. 
65 111 315 304 280 

n(SD&D) < n(A&SA) 

 
The results indicate that students of MCBUSFL are satisfied with the statements mentioned in 

the inventory except for the statements 2, 5 and 7 when sum of SDs&Ds and As&SAs 

compared. More SDs&Ds for the statements 2 [485 (SDs&Ds) > 272 (As&SAs)], 5 [339 

(SDs&Ds) > 332 (As&SAs)], and 7 [405 (SDs&Ds) > 357 (As&SAs)] are the source of the 

dissatisfaction of the students. It means that students are dissatisfied with the cleanness of the 

toilets, quality of the food and beverages in the canteen and quality of the wireless internet 

service although they show their satisfaction for the other 22 statements. 

 

As a result, students are satisfied with: 
- Cleanness of the classrooms and canteen,  

- Equipment in the classrooms (projectors, computers, speakers etc.) 

- School security 

- Website of the school 

- Student support services 

- The quality of instruction 

- The attitude of the instructors towards students 
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- The quality of the instruction in the classrooms 

- Support for learning 

- Extra materials 

- Main Course book  

- Reading book  

- Writing book  

- Weekly class hours  

 

 

 

 In order to increase students’ satisfaction, the statements below can be suggested. 

- Toilets can be cleaned more frequently  

- The wireless connection service of the school can be enhanced by adding new Wi-Fi 

spots to make students connect to the internet wherever they are at school. 

- Canteen can be monitored in order to provide high quality of the food and the 

beverages. 
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EK 3 – Okutmanlara Yönelik Yapılan Anket ve Raporu 

The Report on the PD Teacher Survey 

This study explored the beliefs and opinions of instructors regarding institutional and 

individual responsibilities for professional development and principles for PD provisions. 

Moreover, it provides information about the areas that the instructors would like to have 

training workshops for their own professional development. It aims to provide information 

about the beliefs of our instructors to set up our PD principles and provisions. 

This study was conducted in the Preparatory School at MCBU. In order to check the 

reliability and the validity of the questionnaire, a pilot study was conducted through survey 

monkey at the Preparatory School of MCBU and the necessary changes were made 

accordingly.  

There are forty two participants in the study. The questionnaire has six sections. The first 

section was designed to elicit the background information about the participants. The second 

section is designed to elicit beliefs and opinions of the instructors regarding institutional and 

individual responsibilities for professional development. The third section was designed to 

elicit ideas regarding institutional and individual principles of PD provisions. The fourth 

section was designed to elicit ideas about institutional and peer observations. The fifth section 

was designed to reflect on varies aspects of our instructors’ teaching experience and provide 

insight about the areas that they need training. The last section was designed to elicit further 

suggestions. In order to analyse the data collected from section two, three, four and five the 

frequencies and percentages were calculated.   

 

 

Section II 

Beliefs and opinions regarding institutional and individual responsibilities for professional 

development 

Question         SD & D    A&SA    Total 

  F  %        F     %  

Q1  1  2.4     41  97.6   42 

Q2  5  11.9     37  88.1   42 

Q3  3  7.1     39  92.9   42 

Q4  16  38.1     26  61.9   42 

Q5  10  23.8     32  76.2   42 
Q6  11  26.2     31  73.8   42 

Q7  21  50     21  50   42 

Q8  8  25.4     34  80.9   42 

Q9  3  7.1     39  92.9   42 

Q10  1  2.4     41  97.6   42  

Q11  1  2.4     41  97.6   42 

Q12  3  7.1     39  92.9   42 

Q13  5  11.9     37  88.1   42 



 

36 

 

Q14  6  14.3     36  85.7   42 

Note: SD: Strongly Disagree, D: Disagree, A: Agree, SA: Strongly Agree, F: Frequency, %: 

Percentage 
Q1: .I believe institutions should provide opportunities for professional development 

Q2: I believe all instructors should participate in professional development activities 

Q3: I believe individual instructors should be actively involved in determining and directing their own 

professional development 

Q4: Institutional training workshops should be compulsory for all instructors 

Q5: General developmental PD workshops should be voluntary for instructors 

Q6: Skills and language awareness teaching workshops should be voluntarily for all instructors 

Q7: Skills and language awareness teaching workshops should be compulsory for all instructors 

Q8: All instructors should have the opportunity to present a PD workshop to their peers 

Q9: PD workshops are an essential aspect of institutional development 

Q10: PD workshops are beneficial for team building 

Q11: Attending conferences is an important aspect of professional development 

Q12: I would like to participate in a conference in my own institution 

Q13: I would like to attend conferences as part of my professional development 

Q14: Instructors attending conferences should report back to MCBU PD unit with a presentation/workshop and 

share any relevant resources with their colleagues 

 

The results indicate that the majority of the instructors believe that the institutions should 

provide and support PD and all the instructors should participate in PD activities. Moreover, 

they stated that PD workshops are an essential aspect of institutional development and they 

would like to attend conferences as part of their professional development. They also stated 

that the ones attending conferences should report back to PD unit with a presentation or a 

workshop to promote PD at our institution. While sixty two percent agree that institutional 

training workshops should be compulsory, only fifty percent of the instructors believe that 

skills and language awareness teaching workshops should be compulsory for all instructors 

(Q4 and Q7).  Responses given to Q5 and Q6 indicate that the instructors prefer to attend the 

training workshops voluntarily.   

 

Section III 

 
Instructors’ ideas regarding institutional and individual principles of PD provision 

 

Question         SD & D    A&SA    Total 

  F  %     F     %  

Q1  7  16.7  35  83.4   42  

Q2  8  19.1  34  80.9   42  

Q3  4  9.5  38  90.5   42 

Q4  2  4.8  40  95.2   42  

Q5  2  4.8  40  95.2   42 

Q6  11  26.2  31  73.8   42 

Q7  4  9.6  38  90.4   42 

 
Note: SD: Strongly Disagree, D: Disagree, A: Agree, SA: Strongly Agree, F: Frequency, %: Percentage 

 

Q1: Instructors should plan their participation in PD activities with the PD unit 

Q2: Instructors who have teacher training experience should do the training sessions 

Q3: PD unit should meet the needs of the novice instructors to improve the teaching and learning of English 

within the institution 
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Q4: There should be a balance of in-house and external PD provision 

Q5: Instructors should determine their own PD needs in the institution 

Q6: Instructors should pursue their PD needs autonomously 

Q7: Instructors can request and expect the support of PD unit 

 

The results of section three indicate that the majority of the instructors believe that the PD 

sessions should be given by people who have teacher training experience and PD unit should 

meet the needs of novice teachers and support all teachers in the areas that they feel the need 

of training. Moreover, the majority of the instructors also believe that there should be a 

balance of in-house and external training and the instructors should determine their own needs 

autonomously. Ninety five percent of our instructors (Q5) believe that they should determine 

their PD needs. PD unit is addressing this by providing instructors with self-evaluation forms 

and feedback forms after training sessions to help them determine their individual needs. 

 

Section IV 

Instructors’ ideas about institutional and peer observations 

Question         SD & D    A&SA   Total 

  F  %     F     %  

Q1  10  23.8  32  76.2  42   

Q2  11  26.2  31  73.8  42   

Q3  8  19  34  81  42 

Q4  7  16.7  35  83.7  42   

Q5  10  23.8  32  76.2  42  

Q6  9  21.4  33  78.6  42   

Q7  8  19  34  81  42   

 
Note: SD: Strongly Disagree, D: Disagree, A: Agree, SA: Strongly Agree, F: Frequency, %: Percentage 

 

Q1: Novice instructors should be regularly observed for developmental purposes 

Q2: All instructors should be regularly observed for developmental purposes 

Q3: Peer observations are an important aspect of institutional development 

Q4: Peer observations are an important aspect of personal professional development 

Q5: Peer observation should be conducted across skills areas (eg: writing instructor observing a reading 

instructor) 

Q6: Peer observations should be conducted regularly within curriculum skills areas 

Q7: Peer observations should remain confidential between the observer and the instructor 

 

The results of section four indicate that over eighty percent of the instructors believe that the 

peer observations are an important aspect of both institutional and professional development 

and they should remain confidential between the observer and the instructor. Over twenty 

percent of the instructors state that both novice and experienced instructors should be 

regularly observed. They also stated that peer observations should be conducted both across 

skill areas and within curriculum skill areas. 
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Section V 

The areas of teaching that you would benefit from for your professional development 

Instructors’ ideas about institutional and peer observations 

Question         Ticked    Not Ticked  Total 

  F  %     F     %  

1  21  50  21  50  42   

2  18  42.9  24  57.1  42   

3  20  47.6  22  52.4  42   

4  21  50  21  50  42 

5  13  31  29  69  42   

6  14  33.3  28  66.7  42   

7  21  50  21  50  42 

8  14  33.3  28  66.7  42 

9  30  71.4  12  28.6  42 

10  25  59.5  17  40.5  42 

11  13  31  29  69  42 

12  25  59.5  17  40.5  42   

13  11  26.2  31  73.8  42 

14  3  7.1  39  92.9  42 

15  7  16.7  35  83.3  42 

16  14  33.3  28  66.7  42 

17  6  14.3  36  85.7  42 

18  11  26.2  31  73.8  42  

19  20  47.6  22  52.4  42   

20  14  33.3  28  66.7  42  

21  15  35.7  27  64.3  42  

22  11  26.2  31  73.8  42  

23  12  28.6  30  71.4  42 

24  18  42.9  24  57.1  42 

25  17  40.5  25  59.5  42 

26  7  16.7  35  83.3  42  

27  9  21.4  33  78.6  42 

28  13  31  29  69  42   

Note: F: Frequency, %: Percentage 

 

1Teaching Reading  

2 Teaching Writing 

3 Teaching Listening  

4 Teaching Speaking  

5 Teaching Grammar 

6 Teaching Vocabulary 

7 Teaching Pronunciation 

8 Classroom Management 

9 Modern approaches in ELT  

10 Motivating Learners 

11 Material Development and Evaluation 

12 Using Technology and Learning Applications 

13 Error Correction Techniques 

14 Formative Assessment 

15 Using L1 in ESL Classes 

16 How to reduce TTT 

17 Checking Understanding 

18 Opening a lesson/ Warm up/ Lead in activities 

19 How to have student centred lessons 

20 Using classroom aids and resources 
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21 Using films or videos in ESL classrooms 

22 Project-based teaching 

23 Action Research 

24 Using drama in ESL classrooms 

25 Using songs and films in ESL classrooms 

26 Coaching 

27 Lesson Planning 

28 Peer Observation/ feedback techniques 

 

The results indicate that 50% of the instructors believe that they would like to have 

workshops on teaching reading, speaking and pronunciation. 43% stated that they need 

training on teaching writing skill. Moreover, 48% stated that they would like to have training 

workshops on teaching listening. In addition, only 31 and 33% believe that they need training 

in grammar and vocabulary teaching. Also, 33% stated that they would like to benefit from 

workshops on classroom management. The table shows that 71% of the instructors would like 

to attend workshops on modern approaches on ELT. Since this item has the highest ticked 

percentage, the PDU will take it into consideration for the future training sessions. The table 

also shows that 59% would like to have training on both motivating learners and using 

technology and learning applications. Only 31% of the instructors are interested in training 

sessions on material development and evaluation. 93% stated that they do not want to have 

training on formative assessment. The reason for this might be either they are not interested in 

testing or they are not in the testing unit. Moreover, 83% are not interested in having a session 

on using L1 in ESL classrooms. The table show that 33% would like to have a training 

session on how to reduce TTT and using classroom aids and resources. Only 14% stated that 

would like to have a training session on checking understanding. 26% stated that they need 

training on how to open a lesson, warm up and lead in activities, and project-based teaching. 

47% stated that would like to have a training session on how to have a student centred 

classroom. 38% would like to have a training session on using films and videos in ESL 

classrooms. The table shows that 29% of the instructors are interested in action research. 43% 

are interested in using drama in ESL classrooms and 41% are interested in having a session on 

using songs and films in ESL classrooms. Only 17% would like to have a training session on 

coaching and 21% are interested in lesson planning. Finally, 31% would like to have a 

training session on peer observations and how to give feedback.  

 

Section VI 

This section is designed to elicit further suggestions on institutional and individual 

professional development. Only five instructors wrote their comments. 
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Summary of Comments 

 A kind of reflection paper can be used following each workshop to assess the 

efficiency of the activities. 

 The institution should urge the instructors to take part in PD events rather than forcing 

them. 

 Participating in conferences should be encouraged by the institution. 

 English for non-Turkish students 

 How to teach English to bilingual students and kids 

 How to reduce or manage  the use of mobile phones in classrooms 

 How to make a successful communication with new generation 

 I think these improvements will be very useful for all of us 

 

Comments of PDU on the statements above 

 We already have feedback forms for each workshop and some teachers have made 

negative comments on it. However, we in the PDU encourage and welcome as much 

feedback and critical evaluation as any instructors would like to give. 

 This is an issue that has a reason in the PD survey section II with reference to 

voluntarily or compulsory PD provision. This needs to be discussed between the 

management and the PDU to determine possible needs analysis of our instructors’ 

expectations. 

 As we stated in our PDU principles we encourage participation in ELT conferences 

both as a presenter or an attendee. Permission to attend conferences is granted by the 

management.  

 Our principles of teaching English at MCBU are based on international standards of 

teaching preparatory EAP English so our teaching principles are conducive to 

preparation for university study for any nationality. If instructors have any specific 

requirements for knowledge about specific language problems they can consult Swan 

and Smith “Learner English” or seek advice from PDU. 

 It depends… if one of the bilingual languages is English then the student will benefit 

from any CILL input if not, then standard Communicative Language Teaching  will 

help them to develop their English learning skills. 

 There are two responses to that question. First, access to the Internet via mobile 

phones can be a very productive and enjoyable addition to teaching. However, some 

instructors have reported that the personal use of mobile phones can be distracting to 

other people in the class. We therefore propose that we should raise awareness on how 
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to use mobile phones effectively in ESL classrooms. Secondly, where use of mobile 

phones is a distraction and disrupts the learning process, instructors can be given 

classroom management workshops to deal with this or any other discipline issues.  

 There is a lot of research and online materials on this subject. Instructors will have 

different needs and requirements depending on their self-evaluation process. PDU will 

provide links for instructors to pursue aspects of any areas of teaching diagnosed by 

instructors.     
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EK 4 – Workshop / Eğitim Geri Bildirim Raporu / Suzan KOTAN 

Professional Development 

 

Feedback Report 

 

Date/ time Session Format Presenter(s) Attendees 

14/12/2017 Writing Workshop Suzan Kotan 

Pearson 

MCBU Prep 

School 

Instructors 

 

We received 26 feedback sheets from participants in the training workshop.  

All 26 respondents completed section 1 of the feedback form: 

  

 1. How useful was this session? 

 

 Very 

useful 
Useful OK 

Not very 

useful 

Not 

useful 

Average 

Out of 5 

Theoretical aspects 10 9 4 3  4,0 

Practical aspects 15 6 4  1 4,3 

Activities & 

resources 
11 7 8   4,1 

 

 

For questions 2 & 3 responses were as follows: 

 

10 wrote no comments at all  (38.5%) 

12 wrote comments in both sections (46%) 

1 wrote comments in section 2 only (4%) 

3 wrote comments in section 3 only (11.5%) 

 

Summary of comments: 
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2. Could you suggest ways of improving and/or extending the scope of this workshop: 

 

 Everything was to the point and effective but not all applicable to our classes due to 

grammatical issues 

 Focusing on Academic Reading and Writing would be more beneficial in our 

context and institutional expectations 

 Timing prevented focus on practical activities 

  More activities and resources could be suggested 

 The workshop focused on Writing and could have included focus on Reading 

  

3. Please indicate any other workshop areas that you feel would help your personal and/or 

professional development; either as presenter, co-presenter, or attendee: 

 

 Motivation and fun games 

 Classroom management  

 Integrated skills 

 Curriculum development 

 English for Specific Purposes 

 How to make writing fun 

 Preparing tests; what to include? 

 Assessment methodology 

 Listening activities 

 Note-taking activities 

 Reading workshops 

 Speaking related problems 

 OTA workshop (Meghan Beler) 

 Teaching grammar in a fun way 

 Teaching grammar to avoid mistakes and use tenses more effectively 

 Use of Corpus tools in language teaching (as presenter) 

 

  

Additional comments were made that did not directly answer the questions in sections and 3 

regarding institutional PD provision: 
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 Workshops should not be held on teaching days of 10 hours teaching 

 We could do workshops more frequently so that we can share our problems 

 

 

Comments from PDU co-ordinator: 

 

As can be seen from the feedback in section 1, our instructors were generally positive about 

the usefulness of the session given by Suzan Kotan from Pearson. Due to circumstances 

beyond Suzan’s control the session started late and was shorter than scheduled. Most of the 

instructors were satisfied with the practical aspects of the session, despite the comments in 

section two that stated otherwise.  

 

The comments on academic writing do not seem wholly applicable in that the workshop 

suggested teaching methodology of writing that could be applied to any writing classes, 

including academic writing. Verbal comments after the session suggested that types of 

academic essays, eg. classification, cause and effect, could have been included. As essay 

types were not included in the scope of the session, this could be a possible consideration for 

future training sessions.    

 

The feedback from section 3 provides us with a range of aspects of language teaching issues 

that we can include for future professional development of our instructors. We can request 

further clarification of desired content of these possible sessions from our instructors and 

managers for the benefit of our institution and students. 
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EK 5 – Workshop / Eğitim Geri Bildirim Raporu / Grant KEMPTON 

Professional Development 

Feedback Report 

 

Date/ time Session Format Presenter(s) Attendees 

09/01/2018 Testing:  

-How to design a test 

-How to evaluate the 

validity and reliability 

of a test 

Workshop Grant 

Kempton 

MCBU Prep 

School  

Testing Unit 

 

 We received 9 feedback sheets from participants in the training workshop.  

 All 9 respondents completed section 1 of the feedback form: 

 1. How useful was this session? 

 
Very useful Useful OK 

Not very 

useful 
Not useful 

Theoretical aspects 8 1    

Practical aspects 7 2    

Activities & 

resources 
7 1 1   

 

 For questions 2 & 3 responses were as follows: 

 8 wrote no comments at all   



 

46 

 

 1 wrote comments in both sections  

Summary of comments: 

 2. Could you suggest ways of improving and/or extending the scope of this workshop: 

 Monthly workshops 

 3. Please indicate any other workshop areas that you feel would help your personal 

and/or  professional development; either as presenter, co-presenter, or attendee: 

 Speaking exams 

  

Comments from PDU co-ordinator: 

As can be seen from the feedback in section 1 our instructors were all positive about the 

usefulness of the session given by Grant Kempton from Pearson. All the instructors were 

satisfied with the practical aspects of the session and one comment on section two was about 

having monthly workshops on testing. Due to our teaching schedule, the training sessions will 

be provided on non-teaching days. PDU can deliver an in-house training session in 

collaboration with the Testing Unit to meet the needs of our assessment standards in SFL. We 

recommend more consistent workshops delivered by external trainers throughout the 

academic year.  

There will be a follow up session with more practical aspects on ‘How to design a test’ on the 

6
th

 of February, 2018. 
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EK 6 – Workshop / Eğitim Geri Bildirim Raporu / Steve O’FARRELL KEMPTON 

Professional Development 

Feedback Report 

Date/ time Session Format Presenter(s) Attendees 

05/01/2018 Teaching 

Grammar& 

Pron 

Workshop Steve O’ Farrell MCBU Prep 

School 

Instructors 

 

 We received 30 feedback sheets from participants in the training workshop.  

 All 30 respondents completed section 1 of the feedback form: 

  1. How useful was this session? 

 
Very 

useful 
Useful OK 

Not very 

useful 

Not 

useful 

Average 

Out of 5 

Theoretical aspects 14 13 3 0   

Practical aspects 15 9 3 3   

Activities & 

resources 
14 8 6 1 1  

 

 For questions 2 & 3 responses were as follows: 

 19 wrote no comments at all  % 63   

 1 wrote comments in both sections %   3 

 1 wrote comments in section 2 only %   3 

 8 wrote comments in section 3 only % 27 
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Summary of comments: 

2. Could you suggest ways of improving and/or extending the scope of this workshop: 

 The presenter focused on only young learners 

 There should be more details about the classroom activities # 

 Very usefu/ We can have more often 

 The presenter should focus on the problems we encounter in class more 

  I think it was very useful 

 It was good 

 The workshop could be more practical and provide more activities applicaple in 

classes 

 These workshops should be rather done by people who actually work with young 

adults (preferably Turkish) in  state university settings 

 Video about Kim Peek (if there are any on the Internet) 

3. Please indicate any other workshop areas that you feel would help your personal and/or 

professional development; either as presenter, co-presenter, or attendee: 

 How to teach note-taking 

 How to use the books more productively 

 How to motivate students (with different activities) 

  

Comments from PDU co-ordinator: 

As can be seen from the feedback in section 1 our instructors were generally positive about 

the usefulness of the session given by Steve O’ Farrell from Pearson. Most of the instructors 

were satisfied with the practical aspects of the session, despite the comments in section two 

that stated that the presenter focused on young learners not young adults and a number of 



 

49 

 

participants suggeted that the activities could be more detailed and suitable for the preparatory 

school setting.  

The feedback from section 3 provides us with a range of aspects of language teaching issues 

that we can include for future professional development of our instructors. We can request 

further clarification of desired content of these possible sessions from our instructors and 

managers for the benefit of our institution and students.  
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EK 7 – Workshop / Eğitim Geri Bildirim Raporu / Steve O’FARRELL 

Professional Development 

Feedback Report 

Date/ time Session Format Presenter(s) Attendees 

05/01/2018 Classroom 

Management 

Workshop Steve O’ Farrell MCBU Prep 

School 

Instructors 

 

 We received 22 feedback sheets from participants in the training workshop.  

 All 22 respondents completed section 1 of the feedback form: 

 1. How useful was this session? 

 
Very 

useful 
Useful OK 

Not very 

useful 

Not 

useful 

 

Total 

Theoretical aspects 12 5 5   

 

22 

Practical aspects 11 4 4 2 1 

 

22 

Activities & 

resources 
13 1 4 3 1 

 

22 

 

 For questions 2 & 3 responses were as follows: 

 15 wrote no comments at all  % 68 

 0  wrote comments in both sections %   0 
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 6 wrote comments in section 2 only % 27 

 1 wrote comments in section 3 only %   5 

 Summary of comments: 

2. Could you suggest ways of improving and/or extending the scope of this workshop: 

 I think we need more practical activities for the classes 

 There should be more details about how to apply the things presented 

 It was really efficient 

 The examples and some websites are for children. However, we have lessons with 

university students. Besides, The part of CCQs and ICQs were really useful, I suggest 

we can facus on them more at the meetings 

  I think what we need is something more related to classroom practice. Some of the 

information about giving instructions might be misleading such as using imperative 

language. It might be confusing for students.  

3. Please indicate any other workshop areas that you feel would help your personal and/or 

professional development; either as presenter, co-presenter, or attendee: 

 How to motivate students 

An additional comment was made that did not directly answer the questions in sections 2 and 

3 regarding institutional PD provision: 

 Again? Why God 

Comments from PDU co-ordinator: 

As can be seen from the feedback in section 1 our instructors were generally positive about 

the usefulness of the session given by Steve O’ Farrell from Pearson. Most of the instructors 

were satisfied with the practical aspects of the session, despite the comments in section two 

that stated that the presenter focused on children not young adults. One person commented on 

the usefulness of CCQs and ICQs. We recommend more input sessions in this area.  
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One person seems reluctant to write feedback on sessions. We believe that feedback from 

instructors is essential for our professional development provisions.   
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EK 8 – Hizmet İçi Eğitim Plan ve Süreci 

  Professional Development Unit Induction Program is held at the beginning of each academic 

year and is designed for newly recruited instructors. It is a four-day program before newly 

recruited instructors are integrated with the existing instructors. 

Aims:  

The YDYO Induction program aims to; 

 provide a secure, positive, enjoyable, and collaborative learning environment through 

the sessions, 

 highlight the importance of ‘developmental training’ concept, 

 highlight the importance of ‘team spirit and collaboration’, 

 help the new instructors integrate into the MCBU School of Foreign Languages 

teaching context 

 introduce the new instructors the basic components of the school system (e.g. 

materials, teaching, training, administrative issues, etc.), 

 give newly recruited instructors an opportunity to prepare sample lesson plans 

appropriate for the MCBU School of Foreign Languages teaching context, 

 provide participants with an opportunity to internalize the input offered in the sessions 

through hands-on and reflective tasks, 

 initiate an ongoing developmental training process. 

The following procedures apply to the newly recruited instructors; 

 Attending an Induction Program given by PDU 

 Participating in a Lesson Planning Group Project 

 Preparing a Lesson Plan 

 Revising (if necessary) the Lesson Plan and submitting 

 Peer Group Micro Teaching 

 Being enrolled in the Mentorship Program  (if requested) 

Observing a Mentor’s Lesson  (if requested) and writing a Reflection on the Lesson Observed 

(to be sent to PDU) 

 


