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Hakkımızda 
___________________________________________________________________ 
Misyon 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, fiziki ve teknik alt yapısı, kaliteli ve 

profesyonel eğitim-öğretim sistemi ile İngilizce dilinin ortak ihtiyaç olduğu ilgili diploma 

programlarını öğrencilerine sunmaktadır. Misyonu, öncelikle Atatürk ilke ve inkılapları 

ışığında eğitim-öğretim sistemini benimsemiş, milli, ahlaki ve etik değerlere bağlı, yabancı dil 

öğretiminde çağdaş, en güncel literatürlerin, yaklaşımların, yöntem ve teknik ekipmanların 

takip edildiği, öğrencilerin yabancı dil öğreniminde daha hızlı ve kolay ilerleyebilmeleri adına 

interaktif eğitim modelini uygulayan, seçkin akademik kadrosu ile fark yaratan, öğrencilerin 

mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak ortak ortamı sunan, farklı kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği sağlayan, küresel anlamda değişimin ve gelişimin bir parçası olan, bilimi, 

mantığı, aklı temel alan, ülkenin bilimine, ekonomisine, kültürüne katkı sağlayan, yetiştirdiği 

öğrencilerle ülkemizi uluslararası platformlarda temsil ettiren, evrensel barışa katkı sağlayan 

bir okul olup, eğitim düzeyi ile en çok tercih edilen okullar arasında yer almaktır. 

Vizyon 

Eğitimde uluslararasılaşma politikasını başarıyla yürüten İstanbul Gelişim Üniversitesi 

Yabancı Diller Yüksekokulu, fiziki ve teknik alt yapısı, kaliteli ve profesyonel eğitim-öğretim 

sistemi ile İngilizce ve Rusça dillerinin ortak ihtiyaç olduğu ilgili diploma programlarında 

öğrencilerini yetiştirmektir. Vizyonu, öğrencilerinin İngilizce dilinin yeterliliğe ulaşmış, hâkim 

olduğu dilin, tarihi, kültürü hakkında bilgi sahibi, hızla gelişen dünyada farklı dillerinin 

gerekliliği konusunda farkındalık kazanmış, gerektiğinde akademik çalışmalar yapabilen, dil 

hakimiyeti ile uluslararası alanlarda çalışabilecek nitelikli bireyler yetiştirmektir. Yabancı Diller 

Yüksekokulu, alanında uzman kadrosunun verdiği teorik eğitimlerin yanı sıra pratik eğitimler 

sayesinde başarıları ile ülkemizi temsil edebilecek, yaratıcı, orijinal ve yenilikçi yaklaşıma 

sahip, bilimin ve aklın ışığında hareket eden, ahlaki ve etik değerlere bağlı, sorumluluk 

sahibi, sağduyusu yüksek, değişime ve gelişime açık, öğrendikleri ile çevresindekilere ve 

geleceğine yön veren, topluma ve çevreye duyarlı mezunlar vermeyi hedeflemektedir.  
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Müdürün Mesajı 

___________________________________________________________________ 

Kıymetli Öğrenciler ve Öğrenci Adayları, 

İki milyar insandan fazlasının İngilizce konuştuğu günümüz dünyasında artık dil bilmek bir 

zorunluluk haline geldi. Buna paralel olarak hızla gelişen ve küreselleşen dünyada ikinci bir 

dil bilenlerin değeri ve önemi de her geçen gün artmaya devam etmektedir. Ne yazık ki; dil 

edinme becerisi ve birden fazla dil konuşma yetisi olan insanoğlu, bu alandaki yeteneğini 

etkin bir biçimde kullanamamaktadır. Karşılaştığımız bu acı tabloyu yakından incelediğimizde 

görüyoruz ki özellikle ülkemiz yetişmiş insanların bu yeteneğini kullanamamış, ikinci bir dil 

bilme konusunda hayli geride kalmıştır. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak uygulamış olduğumuz 

uluslararasılaşma politikamıza uygun kaliteli ve profesyonel eğitim-öğretim sistemi ile dil 

öğrenmenin önündeki bu engelleri kaldırarak, ülkemizin kültür seviyesini yükseltmeyi arzu 

ediyoruz. Bu arzuyu gerçekleştirirken ilk günkü azmimiz ve istikrarımızla dünya 

standartlarında öğrenim faaliyetlerimizi en iyi şekilde sürdürüyoruz. 

Öğrencilerimiz okulumuzda eğitim-öğretim süreçleri boyunca dillerin yapılarını, tarihlerini, 

geçirdikleri dönemleri ve ortaya konulan edebi ve tarihi eserleri uygulamalı olarak inceler, 

inceleme esnasında pek çok yeteneği de kazanır. Karşılaştırmalı olarak görülen 

eğitimlerimizde öğrencilerimiz yaratıcılıklarını, analiz yeteneklerini ortaya koyarken, dil 

hâkimiyetini de zamanla kazanmaya başlayacaktır. 

Öğrencilerimiz öğrenim süreçleri boyunca yalnızca dil konuşma yetisi kazanmayacak aynı 

zamanda farklı kültürleri de tanıyarak muasır ve çağdaş insan seviyelerine ulaşacaklardır. 

Çok kültürlülüğün ve düşünce biçiminin sağladığı yapı ile öğrencilerimiz, sorgulayan, akılcı ve 

bilimsel hareket edebilen, eleştirel ve yaratıcı, sosyal ve kültürel açıdan donanımlı, toplumsal 

sorunlara ve çevreye son derece duyarlı, akılcı bireyler olarak yetişeceklerdir. Mezun 

olduklarında öğrencilerimizin en az bir yabancı dili etkin ve akıcı kullanabilen, hızlı çeviri 

yapabilen, uygulamalı ve karşılaştırmalı çalışabilme yeteneklerine sahip olmaları onları 

rakiplerine göre daha avantajlı kılacak, mesleklerini uygun ortam koşullarında icra 

edeceklerdir. 

Sizleri Gelişim’li olmanın ayrıcalıklarını yaşamanızı, dünya standartlarında bireyler olarak 

yetişmeniz için okulumuza davet eder, hepinize sonsuz başarılar dilerim. 
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Organizasyon 

__________________________________________________________________________ 

 

Yüksekokulumuz Yabancı Diller Bölümünden oluşur. Bu bölüm altında ise bir eğitim programı 

bulunmaktadır:  

Yabancı Diller 

Bölümü 
İngilizce Hazırlık Programı 

 

Bu program eğitim dili İngilizce olan programlarda kayıtlı olan öğrenciler için dil eğitimi sağlar. 

Hazırlık Programı, öğrencilere yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu kavrayabilme, yazılı 

ve sözlü olarak kendilerini kültürel ve sosyal hayatta yeterince ifade edebilme becerisini 

kazandırmak üzere Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesine (CEFR) göre bağımsız 

kullanıcı (B2) düzeyine dek dil eğitimi sağlar. 

Hazırlık programının faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak adına yüksekokulumuzda 10 

temel birim ve 6 tamamlayıcı birim bulunur. Bunlar  

 Temel birimler: Akademik Etkinlikler, Ölçme ve Değerlendirme, Koordinatörler Ofisi, 

E-Öğrenme, Müfredat Dışı Etkinlikler, Yabancı Dil Dersleri, Planlama ve Materyal 

Geliştirme, Mesleki Gelişim, Kalite Güvence, Öğrenci İşleri 

 Tamamlayıcı birimler: Bilgi İşlem, Bakım & Onarım, Kütüphane, Revir, Arşiv, Ayniyat 
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Eğitim ve Öğretim 

__________________________________________________________________________ 

Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (CEFR) müfredatın belirlenmesi ve Hazırlık 

Programının izlencesinin hazırlanmasında referans olarak alınmıştır. 

Müfredatın temeli şu üç noktaya dayanmaktadır: 

1. Öğrencilerin dilsel ve akademik ihtiyaçlarını karşılamak (dil ve akademik becerilerin 

öğretimi) 

2. Bağımsız öğrenmeyi teşvik 

3. Bireysel rehberlik sağlamak 
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Öğrenme çıktıları 

Hazırlık programını başarıyla tamamlayan öğrenciler Diller için Avrupa Ortak Öneriler 

Çerçevesinde (CEFR) bağımsız kullanıcı (B2) olarak tanımlanan düzeyde dil yeterliğine 

sahip olurlar. 

Temel dil 
kullanımı 

A2 1. KUR 

İlgi alanıyla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan anlatımları 

(örneğin, kişi ve aileyle ilgili bilgileri, alışveriş, iş, yakın çevre) 

anlayabilir. Bilinen alışılmış konularda, doğrudan doğruya bilgi 

alışverişi söz konusu olduğunda, alışılagelmiş, basit 

durumlarda kendini ifade edebilir. Geçmişi, eğitimi, çevresi ve 

doğrudan gereksinimleriyle bağlantılı şeyleri basit dilsel 

araçlar yardımıyla anlatabilir 

Bağımsız 
dil 
kullanımı 

B1 2. KUR 

Anlaşılır ve ölçünlü bir dille konuşulduğunda, iş, okul, boş 

zaman etkinlikleri vb. gibi bilinen şeyler söz konusu 

olduğunda, konuşmanın ana hatlarını anlayabilir. Öğrenmekte 

olduğu dilin konuşulduğu ülkeye yaptığı yolculuklarda 

karşılaştığı çoğu zorlukların üstesinden gelebilir. 

Bilinen konularda ve ilgi duyduğu alanlarda kendini basit ve 

bağlantılı olarak ifade edebilir. Deneyim ve olaylar hakkında 

bilgi verebilir; hayal, beklenti, amaç ve hedeflerini anlatabilir, 

tasarı ve görüşlerinin kısa gerekçelerini gösterir ya da bunlara 

açıklamalar getirebilir. 

B1+ 3. KUR 

B2 4. KUR 

Soyut ve somut konular içeren metinlerin içeriğini ana 

hatlarıyla kavrayabilir; kendi uzmanlık alanındaki tartışmaları 

da anlayabilir. Kendini o denli akıcı ve anında ifade edebilir ki, 

anadilli konuşurlarıyla az çaba göstererek anlaşabilmesi 

mümkündür. Kendini geniş bir konu alanında belirgin ve 

ayrıntılı bir şekilde ifade edebilir, güncel bir konuda görüşünü 

belirtebilir ve çeşitli olanakların olumlu ve olumsuz yönlerine 

değinebilir. 
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Dersler 

Yüksekokulumuzun öğretim felsefesi, öğrenmenin güvenli, olumlu ve öğrenci merkezli bir 

ortamda gerçekleşmesini sağlamak üzerine kuruludur. Öğrenci merkezli öğretim yönteminde 

öğrencilerin tüm derslere etkin olarak katılımı sağlanır. Her bir grubun derslerinin tamamını 

farklı öğretmenler yürütür. 

Hazırlık programı, her biri Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesinde (CEFR) öğrenme 

çıktılarına karşılık gelen dört kura bölünmüştür. 

I. KUR 8 hafta haftada 20 saat 

II. KUR 8 hafta haftada 20 saat 

III. KUR 8 hafta haftada 20 saat 

IV. KUR 8 hafta haftada 20 saat 

TOPLAM: 640 saat öğretmen rehberliğinde öğrenme 

 

Hazırlık programı bütünleşik yaklaşım ile ayrık yaklaşım arasında bir denge kurmayı 

hedeflemektedir. Bu sebeple her iki türden dersler de müfredatın bir parçasıdır. 

 Ders Haftalık ders saati 

Bütünleşik 

beceriler 

yaklaşımı 

Main Course 10 

Integrated Skills 2 

Ayrık beceriler 

yaklaşımı 

Reading 2 

Writing 2 

Listening 2 

Speaking 2 

 TOPLAM 20 
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Ders Materyalleri 

Ders kitapları da dâhil olmak üzere tüm eğitim materyalleri Planlama ve Materyal Geliştirme 

birimi tarafından seçilir, uyarlanır ve/veya derlenir.  

Materyallerin seçiminde öğrenme çıktıları esastır 

ve Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi 

(CEFR) ile tam uyumlu olan materyaller tercih 

edilir. 

Ek olarak, çevrimiçi eğitim materyalleri de E-

Öğrenme birimince bağımsız öğrenmeyi teşvik 

etmek adına seçilir, uyarlanır ve/veya derlenip 

öğrencilerin sahip oldukları hesaplara tanımlanırlar. 

 The Big Picture A2 Student’s Book, Workbook (Richmond Publishing) 

 The Big Picture B1 Student’s Book, Workbook (Richmond Publishing) 

 The Big Picture B1+ Student’s Book, Workbook (Richmond Publishing) 

 The Big Picture B2 Student’s Book, Workbook (Richmond Publishing) 

 Skills Boost Reading & Listening A2 (Richmond Publishing) 

 Skills Boost Reading & Listening B1 (Richmond Publishing) 

 Skills Boost Reading & Listening B1+ (Richmond Publishing) 

 Skills Boost Reading & Listening B2 (Richmond Publishing) 

 

Devamsızlık 

Hazırlık programına kayıt yaptıran öğrenciler için hazırlık programı derslerine devam 

zorunludur. Öğrenci, öngörülen toplam yıllık ders saatinin %20’sine devam etmemesi 

halinde devamsızlıktan kalır. Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti 

olmadan devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılır. 
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Ölçme ve Değerlendirme 

Hazırlık programında sürekli ölçüm yaklaşımı uygulanmaktadır. Öğrencilerin performansı 

dört kur boyunca kısa sınavlar (quiz) ve kur sonu sınavları (progress test) ile ölçülür.  

Dördüncü kurun sonunda ise bir genel değerlendirme sınavı (GET) uygulanır. Tüm sınavlar 

öğrencinin başarısının değerlendirilmesine katkı sağlar. Yılsonunda ise bu notlar öğrencinin 

son değerlendirilmesinde kullanılır. 

BİLEŞEN AĞIRLIK 

I. Kur 20% 

II. Kur 20% 

III. Kur 20% 

IV. Kur 20% 

Genel Değerlendirme Sınavı 20% 

TOPLAM 100% 

 

 

Hazırlık programında öğrenciler kurdan başarılı/başarısız olmazlar ve öğrenimlerine yıl 

boyunca devam ederler. Son değerlendirme ise akademik yılsonunda GEÇTİ/KALDI 

biçiminde olur. 

SKOR SONUÇ 

70-100 GEÇTİ 

0-69 KALDI 
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Ölçme Bileşenlerinin Dağılımı 

Her kur hem kısa sınav (quiz) hem de kur sonu sınavı (Progress Test) içerir.  

Hazırlık programındaki öğrencilerin her kur girdikleri tüm sınavlar yılsonundaki 

değerlendirmeye katılır. 

Bileşen Ağırlık 

Main Course 30% 

Integrated Skills 10% 

Reading 15% 

Writing 15% 

Listening 15% 

Speaking 15% 

 

Her bir kur için derslerin kur notuna etki ağırlıkları 

Başarı Durumu 

Zorunlu hazırlık sınıfı öngörülen öğrencilerden yeterlik sınavında ya da hazırlık sınıfı 

sonunda başarılı olan öğrencilerin ilgili programların birinci sınıflarına kaydı yapılır. Eğitim dili 

İngilizce olan lisans ve önlisans programlarına kayıtlı öğrenciler ise başarısızlıkları 

durumunda hazırlık sınıfını tekrar ederler. Ancak hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere 

derslere devam etmeden her akademik yılda üç kez yapılan Yeterlik Sınavına girme hakkı 

verilir. İlgili öğrencilerin bu sınava girebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokuluna, sınavdan 

en az beş (5) iş günü önce yazılı başvuruda bulunmaları zorunludur. 

Eğitim dili İngilizce olan lisans programlarına kayıtlı başarısız öğrenciler için Yabancı Dil 

Hazırlık Sınıfı eğitimi dört yarıyılı aşamaz. 

Hazırlık sınıfında başarısızlıkları durumunda öğrenciler, istedikleri takdirde, Üniversiteye giriş 

puanlarına göre, talep ettikleri Türkçe eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının taban 

puanından düşük olmamak şartıyla ÖSYM tarafından istenilen bölümlere/programlara 

yerleştirilirler. Süreci öğrenci kendi sorumluluğu çerçevesinde takip eder. 
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Muafiyet 

Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf 

sayılabilmeleri için aşağıda sayılan şartlardan en az birini yerine getirmiş olmaları gerekir: 

a) Öğretim yılı başında Üniversitenin yabancı dil hazırlık yeterlik sınavından 100 puan 

üzerinden 70 veya üstü puan almış olmak 

b) Son üç yılını, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir 

ülkede, ilgili ülkenin anadilinde eğitim yapan ortaöğretim kurumlarında eğitimini 

tamamlamak. 

c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 puan veya 

ulusal/uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almak. 

d) Son iki yıl içinde ilgili yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmak veya 

ilgili yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavını başarmış olmak. Bu süre yatay ve dikey 

geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler için üç yıldır. Bu durum kapsamında muafiyet kararı 

Yönetim Kurulunca verilir. 

e) Muafiyete başvuran öğrenciler için ilgili belgelerini, yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik 

sınavından en geç bir hafta önce Yüksekokul sekreterliğine teslim etmek  



12 
 

Sınav Türleri 

Sınavlar; kısa süreli sınavlar, ara sınavlar ve Genel Değerlendirme Sınavından oluşup, yazılı, 

sözlü veya yazılı-sözlü olarak yapılabilir. 

Sınav Açıklama 

İngilizce Yeterlik Sınavı 

(YET) 

Yabancı dille eğitim yapılan programlarda kayıtlı bir 

öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; B2 düzeyindeki 

yabancı dil seviye tespit sınavından 100 üzerinden 70 

puan alması zorunludur. Yeterlik sınavı için mazeret sınavı 

düzenlenmez. Yeterlik Sınavı sonucu, öğrencilerin yabancı 

dil düzeyleri için referans oluşturur. 

 

Kısa sınav  

(Quiz) 

Her kurda her bir ders için müfredatta belirtilen sayıda 

yapılır. Kısa sınavlar; kur içi okuma ödevleri, sınıf içi 

okuma konuları üzerine yazma, ödev, proje, uygulama ve 

benzeri şekillerde olabilir. Kısa süreli sınavların telafisi 

yoktur. 

 

Ara sınav  

(Progress Test) 

Ara sınav, her bir kur sonunda yapılan Okuma, Yazma, 

Konuşma, Dinleme, Dil bilgisi ve Tümleşik Dil Becerilerini 

ölçen altı sınavdan oluşur.  

Genel Değerledirme Sınavı 

(GET) 

B2 düzeyindedir. Bu sınava, yalnızca devam 

zorunluluğunu yerine getirmiş öğrenciler girebilir.  

 

Mazeret sınavları 

Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle kur sonunda yapılan ara sınav ve Genel Değerlendirme 

Sınavına katılmaması durumunda mazeretli sayılmasına Yabancı Diller Yüksekokulu 

Yönetim Kurulunca karar verilir. 

Mazeretler kabul edilip mazeret sınavı hakkı tanınan öğrenciler sınav haklarını Yabancı Diller 

Yüksekokulunca belirlenen gün, yer ve saatte kullanır. Mazeretlere ilişkin başvurular 

belgeleriyle birlikte, mazeretin bitimini izleyen beş iş günü içerisinde yazılı olarak Yabancı 

Diller Yüksekokuluna yapılır. Bu süre geçtikten sonra yapılan mazeret başvuruları hakkında 

işlem yapılmaz. 
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Sınav Sonuçlarına İtiraz 

Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 (beş) iş günü içinde ilgili birime Sınav Notu 

İtiraz Formunu doldurup yazılı olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde maddi 

hata yapılıp yapılmadığına dair inceleme isteyebilir.  

Başvuru üzerine, Ölçme ve Değerlendirme birimince yapılacak inceleme sonucunda bir 

maddi hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak, gerekli düzeltme 

yapılır. Bu sürenin bitiminden sonra hiçbir not değişikliği talebi işleme alınmaz. 

 

 

Ölçme ve Değerlendirmede Standardizasyon 

Sınav türüne bağlı olarak bir sınav kâğıdı puanlama, değerlendirme veya bunların bileşimini 

gerektirebilir.  

Puanlama için bir cevap anahtarı yeterli olurken, öznel değerlendirme gerektiren sınavlar 

(Writing, Speaking gibi) farklı bir uygulama gerektirir. Bu türden sınavların 

değerlendirilmesinde tutarlı sonuçlar elde etmek için standart ölçekler kullanılır, öğretmenler 

düzenli aralıklarla eğitim alırlar ve her bir sınav kâğıdı iki ayrı öğretmen tarafından bağımsız 

olarak değerlendirilir. Sonuçlar karşılaştırılır ve farkın öngörülenden yüksek olması 

durumunda sınav kâğıdı tekrar değerlendirilir. 

Sınav kâğıtlarının puanlanması veya değerlendirilmesinde adil olmak adına, bir şubenin 

belirli dersine ait sınavını o dersi veren öğretmen dışındaki bir öğretmen puanlar. 

Sınav sonuçları 
açıklanır.

Öğrenci sınav 
sonuçlarının ilanından 

itibaren beş (5) gün 
içerisinde Sınav Notu 

İtiraz Formunu Öğrenci 
İşlerine sunar.

İtiraz süresinin 
bitmesinden sonra 
formlar Ölçme ve 
Değerlendirme'ye 

iletilir.

Ölçme ve 
Değerlendirme sınav 

kağıtlarını inceler.

İtirazların sonuçları 
Öğrenci İşleri'ne beş 

(5) gün içerisinde 
iletilir.

Sonuçlar öğrenciye 
duyurulur.
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Sınav Sonuçlarının İlanı 

Yabancı Diller Yüksekokulunda uygulanan tüm sınavlar standart bir ilan sürecinden geçerler. 

Sınav sonuçları üniversitenin öğrenci bilgi sistemi olan 

https://obs.gelisim.edu.tr  adresi üzerinden elektronik 

olarak duyurulur. 

Ek olarak, gerekli görülen durumlarda sonuçlar F Blok 

(Yabancı Diller Yüksekokulu yerleşkesi) duyuru 

panolarında ve/veya https://ydyo.gelisim.edu.tr  

adresindeki Yüksekokul web sitesinde de duyurulabilir. 

  

https://obs.gelisim.edu.tr/
https://ydyo.gelisim.edu.tr/
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Diğer Hususlar 

__________________________________________________________________________ 

Şikâyet 

Yüksekokulumuz, tüm paydaşlar arasında karşılıklı güven ve saygı inşa eden, açık ve hesap 

verilebilir bir eğitim-öğretim sağlamak hedefindedir. 

Yüksekokuldaki tüm işleyiş süreçlerinde ya da sonuçlarında ortaya çıkabilecek her türlü 

meselinin çözümü için çeşitli kanallar inşa edilmiştir. 

Resmi yoldan ya da gündelik iletişim üzerinden iletilen şikâyetler gecikmeksizin işleme alınır. 

Bu şikâyetler öğrencilerden, akademik ya da idari personelden gelebilir. 

Tür Araç Çözüm yöntemi 

Gündelik  Mevcut iletişim kanalları üzerinden 

(eposta, dilek kutusu vb.) 

 Öğrenci temsilcileri aracılığıyla 

 Öğretmenler üzerinden 

 Birim koordinatörleri aracılığıyla 

 Bölüm Başkanı üzerinden 

 Şahsen 

 Toplantılarda 

 Raporlarda 

↳ Müdür Yardımcıları konuyu 

araştırır ve gerekli görürse, konuyu 

ilgili birim ya da kişiye havale eder. 

↳ Arabulma ve taraflar görüşme, 

meselenin ileride tekrarlanmaması 

için gerekli adımları atma 

Resmi  Öğrenci İşleri’ne verilen yazılı 

şikâyet formuyla (öğrenci ise) 

↳ Müdür konuyu araştırır 

Somut kanıtlar (ve varsa) şahitler 

dinlendikten sonra resmi bir 

araştırma raporu yazılır. 

↳ Müdür durumun ek önlem 

gerektirip gerektirmediğini karara 

bağlar. 

↳ Üniversitemizin disiplin 

yönetmeliğine tabidir. 
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Pearson Assured Akreditasyonu 

Pearson Assured ile başlatmış olduğumuz Pearson Assured Akreditasyon Sertifika'sını İGÜ-

YDYO olarak 08 Mart 2018 tarihinde almış bulunmaktayız. Yüksekokulumuz öğretim 

elemanları ve öğrencileri açısından önem atfettiğinden süreçle ilgili hususları sizlerle 

paylaşmak istiyoruz. 

Pearson Assured nedir? 

Dünyanın en büyük eğitim çözümleri şirketi Pearson tarafından geliştirilen, uluslararası 

tanınırlığa sahip kalite güvencesi ve akreditasyon sistemidir. Bu akreditasyona sahip eğitim 

kurumlarının öğrencileri, uluslararası düzeyde tanınırlığa sahip “Pearson Assured Sertifikası” 

almaya hak kazanırlar. Sunduğu kalite güvencesi hizmeti ile rakipsiz olan Pearson Assured, 

eğitim ve öğretim çalışmalarının geliştirilmesine yönelik ciddi bir destek sunmakta ve bunu 

kalite temelinde gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, Pearson Assured tarafından geliştirilen 

ölçütler ve uygulamalar, büyük saygınlığa ve geçerliliğe sahiptir. Pearson Assured, Birleşik 

Krallık’ta yeterlilikler, sınavlar ve ölçme-değerlendirme hizmetlerinden sorumlu kuruluş 

Ofqual tarafından denetlenmektedir. Bu çerçeve içerisinde, kurum; sunduğu hizmet ve 

ürünler dünya çapında tanınırlığa sahip, uluslararası, tarafsız ve bağımsız bir kuruluş 

tarafından akredite edilecektir. Yürüttüğü çalışmaların uluslararası standartlarda olduğu 

kanıtlanacak ve hem kurum için hem de öğrenciler için bir referans oluşturacaktır.                                                                                                                        

Pearson Assured Sertifikası nasıl alınır? 

Pearson Assured tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon sürecini tamamlamış 

üniversitelerin akredite edilen programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler uluslararası 

tanınırlığı olan 'Pearson Assured Akreditasyon Sertifikası' alabilme hakkına sahiptirler. 

Sertifika süreci başvuru, onay, İngiltere’de basım ve teslimat aşamalarından oluşan 4 haftalık 

bir süreyi kapsar. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu da Pearson Assured tarafından 

akredite edilmiş bir kurumdur. Bu sebeple, İngilizce Hazırlık Programını başarılı bir şekilde 

tamamlayan öğrenciler ek bir sınava girmeden Pearson Assured Sertifikasına başvurabilirler. 

Pearson Assured Sertifikasına, https://www.pearsonyayinlari.com/sertifika/okul/istanbul-

gelisim-universitesi-yabanci-diller-yuksekokulu  sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. 

Sertifika başvuru ücreti KDV dâhil £50 İngiliz Sterlinidir. 

Sertifikaların teslimat noktası İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokuludur. 

 

https://www.pearsonyayinlari.com/sertifika/okul/istanbul-gelisim-universitesi-yabanci-diller-yuksekokulu
https://www.pearsonyayinlari.com/sertifika/okul/istanbul-gelisim-universitesi-yabanci-diller-yuksekokulu
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Akademik Takvim 

2020 – 2021 

Yeterlik Sınavı  - Güz (YET) 28 Eylül 2020, Pazartesi 

 

GÜZ YARIYILI 

I. KUR (Track I) 

Ders başlangıcı 5 Ekim 2020, Pazartesi 

Ara sınavlar (quiz) 2-6 Kasım 2020 

Ders bitimi 27 Kasım 2020, Cuma 

Kur sonu sınavları (progress test) 30 Kasım – 4 Aralık 2020 

Kur sonu sınav sonuçlarının ilanı 

için son gün 
14 Aralık 2020, Pazartesi 

II. KUR (Track II) 

Ders başlangıcı 7 Aralık 2020, Pazartesi 

Ara sınavlar (quiz) 4-8 Ocak 2021 

Ders bitimi 29 Ocak 2021, Cuma 

Kur sonu sınavları (progress test) 1-5 Şubat 2021 

Kur sonu sınav sonuçlarının ilanı 

için son gün 
15 Şubat 2021, Pazartesi 

 

Yeterlik Sınavı – Bahar (YET) 15 Şubat 2021, Pazartesi 
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BAHAR YARIYILI 

III. KUR (Track III) 

Ders başlangıcı 22 Şubat 2021, Pazartesi 

Ara sınavlar (quiz) 22-26 Mart 2021 

Ders bitimi 16 Nisan 2021, Cuma 

Kur sonu sınavları (progress test) 19-22 Nisan 2021 

Kur sonu sınav sonuçlarının ilanı 

için son gün 
3 Mayıs 2021, Pazartesi 

IV. KUR (Track IV) 

Ders başlangıcı 26 Nisan 2021, Pazartesi 

Ara sınavlar (quiz) 17-21 Mayıs, 2021 

Ders bitimi 18 Haziran 2021, Cuma 

Kur sonu sınavları (progress test) 21-23 Haziran 2021 

Genel Değerlendirme Sınavı 

(GET) 
24 Haziran 2021 

Kur sonu sınav sonuçlarının ilanı 

için son gün 
1 Temmuz 2021 

GET sınav sonuçlarının ilanı için 

son gün 
1 Temmuz 2021 

 

Yeterlik Sınavı – Yaz (YET) 5 Temmuz 2021, Pazartesi 
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YAZ ÖĞRETİMİ 

Başvuru & kayıt 12-16 Temmuz 2021 

Ders başlangıcı 26 Temmuz 2021, Pazartesi 

Ara sınavlar (quiz) 16-20 Ağustos 2021 

Ders bitimi 3 Eylül 2021, Cuma 

Yaz öğretimi sonu sınavları 

(progress test) 
13-15 Eylül 2021 

Yaz öğretimi sonu sınav 

sonuçlarının ilanı için son gün 
20 Eylül 2021, Pazartesi 
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İletişim 

Kurumsal 

Posta adresi Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul gelişim Üniversitesi 

E-5 Yanyol No:259 Avcılar / İstanbul 

Web adresi https://ydyo.gelisim.edu.tr/  

Eposta ydyo@gelisim.edu.tr  

Telefon 0212 422 70 00 

Öğrenci İşleri ydyo@gelisim.edu.tr 

Öğrenci Bilgi 

Sistemi (OBS) 

https://obis.gelisim.edu.tr/  

Yönetmelikler https://gelisim.edu.tr/tr/yonetmelikler  

 

Personel 

Müdür Dr. Şahin Gök – sgok@gelisim.edu.tr  

Müdür 

Yardımcıları 

Naime Akyürek – nkarakas@gelisim.edu.tr 

Büşra Hacıköylü – bhacikoylu@gelisim.edu.tr  

Yüksekokul 

Sekreteri 
Derya Kaymaz – dkaymaz@gelisim.edu.tr  

Öğrenci İşleri 
Seher Gülmez – sgulmez@gelisim.edu.tr  

Gizem Çam – gcam@gelisim.edu.tr  

 

 

  

https://ydyo.gelisim.edu.tr/
mailto:ydyo@gelisim.edu.tr
mailto:ydyo@gelisim.edu.tr
https://obis.gelisim.edu.tr/
https://gelisim.edu.tr/tr/yonetmelikler
mailto:sgok@gelisim.edu.tr
mailto:nkarakas@gelisim.edu.tr
mailto:bhacikoylu@gelisim.edu.tr
mailto:dkaymaz@gelisim.edu.tr
mailto:sgulmez@gelisim.edu.tr
mailto:gcam@gelisim.edu.tr
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