
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :BS9LCL2FZT Pin Kodu :64592 Belge Takip Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/trakya-universitesi-ebys
Bilgi için : Ayşecan YAVUZ

Unvanı : Memur
Adres : Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik Balkan Yerleşkesi 22030 Edirne
Telefon : 2842235266 Faks : 2842233314
e-Posta:genelsekreterlik@trakya.edu.tr Web:http://genelsekreterlik.trakya.edu.tr/ 
Kep Adresi : trakyauni@hs01.kep.tr

T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Genel Sekreterlik

Sayı   :E-13930723-010.99-75577 28.06.2021
Konu :Anket Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Handan KÖKSAL "Türkiye'deki 
Yabancı Diller Yüksekokulu Profili: Yönetim, Eğitim, Öğretim Elemanı, Kalite ve Akreditasyon" 
başlıklı araştırma kitabı için hazırlanan ve erişim linki ek yazıda verilen anketi Türkiye Cumhuriyeti 
Yükseköğretim Kurumlarına bağlı tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin Yabancı Diller 
Yüksekokullarında (Yabancı Diller Hazırlık Okullarında) görev yapmakta olan Yüksekokul 
Yöneticilerine uygulamak istemektedir. 

Bilgilerinizi ve söz konusu anketin ilgili birimlerinize duyurulması hususunda gereğini arz 
ederim.

Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU
Rektör

Ek:18

Dağıtım:
Tüm Üniversite Rektörlüklerine



Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :BS4LC44H6K Pin Kodu :31152 Belge Takip Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/trakya-universitesi-ebys
Bilgi için : Gülten KESKİN

Unvanı : Bilgisayar İşletmeni
Adres : Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
Telefon : 2842251395 Faks : 2842126067
e-Posta:ydyo@trakya.edu.tr Web:http://ydyo.trakya.edu.tr/ 
Kep Adresi : trakyauni@hs01.kep.tr

Tel No : Bilgisayar İşletmeni

T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Sayı   :E-60876078-020-74880 23.06.2021
Konu :Anket izni (Prof. Dr. Handan KÖKSAL)

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
(Genel Sekreterlik)

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Handan KÖKSAL "Türkiye'deki 
Yabancı Diller Yüksekokulu Profili: Yönetim, Eğitim, Öğretim Elemanı, Kalite ve Akreditasyon" 
başlıklı araştırma kitabı için hazırlanan ve erişim linki aşağıda verilen anketi Türkiye Cumhuriyeti 
Yükseköğretim Kurumlarına bağlı tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin Yabancı Diller 
Yüksekokullarında (Yabancı Diller Hazırlık Okullarında) görev yapmakta olan Yüksekokul 
Yöneticilerine uygulamak istemektedir. Yüksekokulumuz Müdürü Prof. Dr. Handan KÖKSAL'a gerekli 
izinlerin verilerek konu ile bilginin trydyoprofilikitabi@gmail.com mail adresine iletilmesi hususunda 
gereğini arz ederim.

 
Ankete erişim linki: (Anket 30 Ağustos 2021 tarihine kadar cevaplamaya açık olacaktır.)
 
https://forms.gle/gPafCezLuvwWZiLG6
veya
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer5sXN6cTXrrgnwW0JXCDG
shp3PQmwUmkfpzCfIsCGvhQGKw/viewform?usp=sf_link

Prof. Dr. Handan KÖKSAL
Yüksekokul Müdürü

Ek:
1- Anket açıklama metni
2- Link açıklama metni
3- Etik kurul
4- Anket
5- Devlet/Vakıf üniversiteleri iletişim bilgileri

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Tarih Sayısı: 23.06.2021-74880
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer5sXN6cTXrrgnwW0JXCDGshp3PQmwUmkfpzCfIsCGvhQGKw/viewform?usp=sf_link




Sayın Yönetici;

sizi “Türkiye’deki Yabancı Diller Yüksekokulu Profili: Yönetim, Eğitim, Öğretim Elemanı, Kalite ve 
Akreditasyon” başlıklı araştırma kitabı için hazırlanan anket çalışmasına katılmaya davet ediyoruz. 
Anket sorularına vereceğiniz yanıtlar ile elde edilecek sonuçların ülkemizdeki tüm Yabancı Diller 
Yüksekokulları’nın kurumsal kimliğine katkıda bulunacağı ön görülmektedir.

Bu kitap projesinin amacı, Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin Yabancı Diller 
Yüksekokulları’nın güncel profilini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda yüksekokulların 
yönetim faaliyetleri, eğitim uygulamaları, öğretim elemanı durumu, kalite ve akreditasyon süreçleri 
betimlenerek değerlendirilecektir. 

Bu çalışmaya katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çalışmaya katılmama veya 
katıldıktan sonra herhangi bir anda çalışmadan çıkma hakkında sahipsiniz. Anketten elde edilecek 
veriler çevrimiçi ortamda toplanacağı için soruları yanıtlamanız, araştırmaya katılım için onam 
verdiğiniz biçiminde yorumlanacaktır. Size gönderilen bu formdaki soruları yanıtlarken kimsenin 
baskısı veya telkini altında olmayınız. Bu formlardan elde edilecek bilgiler tamamen bilimsel araştırma 
kitabı için kurum ve kişi bilgileri verilmeden kullanılacaktır.

Anket sorularının yanıtlanma süresi ortalama 40 dakika sürecektir. Sürenin uzun olmasına rağmen 
ankete vereceğiniz yanıtlar Türkiye’deki Yabancı Diller Yüksekokullarının kurumsal yapısının 
geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik çoklu katkı sağlayacağından katılımınız önem arz 
etmektedir. Değerli katılımınız için kurumlarımız adına şimdiden teşekkür ederiz.

      Trakya Üniversitesi                                                     İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa                                                                                                      
Prof. Dr. Handan KÖKSAL                                    Prof. Dr. Sevinç HATİPOĞLU

                                                                                                
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Harun GÖÇERLER

Sorularınız ve görüşleriniz için e-posta adresimiz:  trydyoprofilikitabi@gmail.com 

Ankete erişim linki: (Anket 30 Ağustos 2021 tarihine kadar cevaplamaya açık olacaktır.) 

https://forms.gle/gPafCezLuvwWZiLG6

veya

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer5sXN6cTXrrgnwW0JXCDGshp3PQmwUmkfpzCfIsCGv
hQGKw/viewform?usp=sf_link 

mailto:trydyoprofilikitabi@gmail.com
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Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :*BSDL8NKHNK* Pin Kodu :38192 Belge Takip Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/trakya-universitesi-ebys
Bilgi için : Ceyda DURSUN

Unvanı : Sekreter
Adres : Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Balkan Yerleşkesi 22030 Edirne
Telefon : 2842234004 Faks : 2842234203
e-Posta:ozelkalem@trakya.edu.tr Web:http://www.trakya.edu.tr/ 
Kep Adresi : trakyauni@hs01.kep.tr

T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Başkanlığı

Sayı   :E-29563864-050.04.04-62263 28.05.2021
Konu :Kararlar

Sayın Prof. Dr. Handan KÖKSAL

Yapmış olduğunuz araştırma ile ilgili başvurunuz, Trakya Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Araştırmaları Etik Kurulu'nun 26.05.2021 tarihli toplantısında alınan 05/51 numaralı kararı ile uygun 
görülmüştür. 

Gereğini bilgilerinize rica ederim.
                                      

Prof. Dr. Ayhan GENÇLER
Başkan

Ek:Etik Kurul Kararı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Tarih Sayısı: 28.05.2021-62263







TÜRKİYE’DEKİ YABANCI DİLLER 
YÜKSEKOKULU PROFİLİ

YÖNETİM, EĞİTİM, ÖĞRETİM ELEMANI, KALİTE VE 
AKREDİTASYON

Sayın Yabancı Diller Yüksekokulu Yöneticisi;

sizi “Türkiye’deki Yabancı Diller Yüksekokulu Profili: Yönetim, Eğitim, Öğretim Elemanı, Kalite ve 
Akreditasyon” başlıklı araştırma kitabı için hazırlanan anket çalışmasına katılmaya davet ediyoruz. Anket 
sorularına vereceğiniz yanıtlar ile elde edilecek sonuçların ülkemizdeki tüm Yabancı Diller Yüksekokulları’nın 
kurumsal kimliğine katkıda bulunacağı ön görülmektedir.

Bu kitap projesinin amacı, Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin Yabancı Diller Yüksekokulları’nın 
güncel profilini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda yüksekokulların yönetim faaliyetleri, eğitim 
uygulamaları, öğretim elemanı durumu, kalite ve akreditasyon süreçleri betimlenerek değerlendirilecektir. 

Anketin güvenirliği ve geçerliliği açısından bizlerle iletişime geçmenizi rica ederiz. 

    Trakya Üniversitesi                       İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa         Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Handan KÖKSAL       Prof. Dr. Sevinç HATİPOĞLU      Dr. Öğr. Üyesi Harun GÖÇERLER
handankoksal@trakya.edu.tr            shatip@iuc.edu.tr hgocerler@nku.edu.tr
 

Bu çalışmaya katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çalışmaya katılmama veya katıldıktan 
sonra herhangi bir anda çalışmadan çıkma hakkında sahipsiniz. Anketten elde edilecek veriler çevrimiçi ortamda 
toplanacağı için soruları yanıtlamanız, araştırmaya katılım için onam verdiğiniz biçiminde yorumlanacaktır. Size 
gönderilen bu formdaki soruları yanıtlarken kimsenin baskısı veya telkini altında olmayınız. Bu formlardan elde 
edilecek bilgiler tamamen bilimsel araştırma kitabı için kurum ve kişi bilgileri verilmeden kullanılacaktır.

Ankete vereceğiniz yanıtlar Türkiye’deki Yabancı Diller Yüksekokullarına çoklu katkı sağlayacağından dolayı 
katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz.

mailto:handankoksal@trakya.edu.tr
mailto:shatip@iuc.edu.tr
mailto:hgocerler@nku.edu.tr


TÜRKİYE’DEKİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU PROFİLİ:

1- Üniversitenizin adı: ____________________________________

2- Üniversitenizin türü:   [  ]  Devlet        [  ] Vakıf

3- Hizmet verdiğiniz birim:

    a- Yabancı Diller Yüksekokulu Evet   [  ] Hayır    [  ]  

    b- Rektörlüğe bağlı yabancı diller bölümü Evet   [  ] Hayır    [  ]

    c- Diğer : ________________________  

4- Yabancı Diller Yüksekokulunuz bünyesinde bulunan bölümler:

a- Yabancı Diller Bölümü [  ]
b- Mütercim Tercümanlık Bölümü [  ]
c- Yabancılara Türkçe Öğretimi Bölümü [  ]
d- Doğu Dilleri Bölümü [  ]
e- Batı Dilleri Bölümü [  ]
f- Modern Diller Bölümü [  ]
g- Bölüm yapılanması yoktur [  ]
h- Diğer: ____________________ 
   

5- Yüksekokulunuzca verilen yabancı dil dersleri:

a- Zorunlu Hazırlık Yabancı Dil Dersleri [  ]

b- İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Dersleri [  ]

c- Fakülte bünyesinde verilen Zorunlu Yabancı Dil I ve II Dersleri   [  ]

d- Fakültelerin Mesleki Yabancı Dil Dersleri              [  ]

e- Meslek Yüksekokulların Yabancı Dil Dersleri [  ]

f- Yüksekokul bünyesinde kamuya açık yabancı dil kursları           [  ]

g- Sürekli Eğitim Merkezi’ne bağlı kamuya açık yabancı dil kursları  [  ]

h- Diğer dersler: ________________________________________

6- Yüksekokulunuz öğretim elemanlarınca öğretilmekte olan yabancı dilleri işaretleyiniz: 

Almanca   [  ] Arapça    [  ] İngilizce  [  ]

Rusça [  ] Fransızca [  ] İspanyolca [  ]

Çince [  ] Japonca [  ] İtalyanca [  ]            

Yabancı dil olarak Türkçe   [  ] Diğer ________________

7- Yüksekokulunuzda görev yapmakta olan Türk uyruklu öğretim elemanlarının dillere göre 
sayılarını belirtiniz.

Almanca   [  ] Arapça    [  ] İngilizce  [  ]

Rusça [  ] Fransızca [  ] İspanyolca [  ]

Çince [  ] Japonca [  ] İtalyanca [  ]            

Yabancı dil olarak Türkçe   [  ] Diğer ________________

8- Kadrolu öğretim elemanlarının unvanına göre sayıları: (Öğretim Görevlisi: 2; Öğretim 
Görevlisi Doktor: 3; Dr. Öğretim Üyesi: 4; Doçent: 3;  Profesör: 1)



9- Görevlendirmeli öğretim elemanlarının unvanına göre sayıları: (Öğretim Görevlisi: 2; Öğretim 
Görevlisi Doktor: 3; Dr. Öğretim Üyesi: 4; Doçent: 3;  Profesör: 1)

________________________________________________________

10- “Ders saati ücretli” öğretim personelinin unvanına göre sayıları: (MEB öğretmen: 2;   
Serbest öğretmen: 14; Öğretim görevlisi: 34 gibi)

________________________________________________________

11- Yüksekokulunuzda görevli yabancı uyruklu öğretim elemanlarınızın sayılarını uyruklarına 
göre yazınız. (Örn: Alman: 2; Suriye: 1; İngiliz: 4 gibi)

Alman   [  ] Suriye  [  ] İngiliz  [  ]

Rus [  ] Fransız [  ] İspanyol [  ]

Çin [  ] Japon [  ] İtalyan [  ]            

İran [  ] Fas [  ] Azeri [  ]

Türkmenistan   [  ] Romanya [  ] Mısır [  ]

Bulgar [  ] Irak [  ] Diğer belirtiniz  ________________  

12- Öğretim elemanının ders türü ayırt etmeksizin ortalama haftalık ders saati sayısı:

10-12 saat [  ]    13-16 saat 17-20 saat [  ] 21-24 saat [  ] 25 saat ve üstü [  ]

13- Dillere göre yıllık ortalama öğrenci sayısı: (Örn: Almanca: 30; İngilizce: 45 gibi)

Almanca   [  ] Arapça    [  ] İngilizce  [  ]

Rusça [  ] Fransızca [  ] İspanyolca [  ]

Çince [  ] Japonca [  ] İtalyanca [  ]            

Türkçe   [  ] Diğer [  ]

14- Yüksekokulunuzda uygulanan sınıf / kur geçme modeli: 

Yıllık   [  ] Dönemlik [  ] Çeyreklik [  ] Yaz okulu [  ]

15-Sınıf / Kur düzeyinde haftalık ders saati: (Örn: Almanca: 20; İngilizce: 24 gibi)

________________________________________________________

16- Yüksekokulunuzda yabancı dil hazırlık sınıflarında (zorunlu / isteğe bağlı) hedeflenen 
mezuniyet dil seviyesi ve puanı hakkında bilgi veriniz? 
__________________________________________________________________________________

17- Yüksekokulunuzun özgün kimliğini yansıtan en önemli özelliği nedir?



Yönetim Profiline Yönelik Sorular:
1. Yüksekokul yöneticisinin akademik uzmanlık alanı : ____________________________

2. Yüksekokulunuz bünyesinde hangi kurullar faaliyet göstermektedir?
a- Yüksekokul kurulu [  ]
b- Yönetim kurulu [  ]
c- Bölüm kurulu [  ]
d- Anabilim dalı kurulu [  ]
e- Diğer: _________________

3. YÖK’ün belirlediği “Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak 
Esaslara İlişkin Yönetmelik” güncellenmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?

Evet [  ] Hayır [  ]

4. Yüksekokulunuzca hazırlanmış olan yönergeleriniz / usul esaslarınızın adları nelerdir? (Birden 
fazla şıkkı işaretleme mümkündür.)
a- Sınav yönergesi / usul esaslar [  ]
b- Eğitim öğretim yönergesi [  ]
d- İsteğe bağlı hazırlık sınıfları yönergesi [  ]
e- Zorunlu hazırlık sınıfları yönergesi [  ]
f- Türkçe hazırlık sınıfları yönergesi [  ]
g-Diğer: ______________________

5. YÖK’ün belirlediği “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosu” nun 
güncellenmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?

Evet [  ]    Hayır [  ]

6. Yatay geçiş başvurularında öğrencinin önceki kurumunda almış olduğu hazırlık sınıfı bitirme 
belgelerini kabul ediyor musunuz?

Evet [  ]                  Hayır    [  ]

7. Yüksekokulunuz öğretim elemanlarının fakültelerde sunulan zorunlu yabancı dil I ve II 
derslerini vermek üzere görevlendirilmesi sizce sorun teşkil etmekte midir?

Evet [  ]                  Hayır    [  ]

8. Yüksekokullara akademik personel (T.C. ve yabancı uyruklu) istihdamı konusundaki 
düşüncelerinizi 3 madde halinde belirtiniz.
a- 
b- 
c- 

9. İdari personel istihdamı süreçleri hakkındaki düşüncelerinizi 3 madde halinde belirtiniz.
a-
b-
c-

10. Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencilerinin yüksekokulunuza aidiyet duygusu geliştirmeleri 
konusundaki düşüncelerinizi 3 madde halinde belirtiniz.
a-
b-
c-



11. Yönetim profiline yönelik sorularda yer almayan, ancak belirtmek istediğiniz diğer hususlar: 

_________________________________________________________________________________

Eğitim-Öğretim Profiline Yönelik Sorular:
(A)  Bu kısımdaki soruları yüz yüze eğitim sistemini düşünerek cevaplayınız.

1. Yüksekokulunuzdaki eğitim-öğretimde yaşadığınız olumlu 3 konuyu maddeler halinde belirtiniz.
a-
b- 
c-

2. Yüksekokulunuzdaki eğitim-öğretimde yaşadığınız olumsuz 3 konuyu maddeler halinde belirtiniz.
a- 
b- 
c- 

3. Yüksekokulunuzda İsteğe Bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi konusundaki düşüncenizi belirtiniz.
_________________________________________________________________________

4. Yüksekokulunuzda eğitim-öğretime yönelik hangi komisyon/koordinatörlük/birimler vardır?
a-
b-
c-
d-
e-

5. Yüksekokulunuzda müfredat güncellemesinde öncelikleriniz nelerdir? (Birden çok işaretleme 
yapabilirsiniz.)
- Ders kitapları                                      [  ]
- Dijital gelişmeler [  ]
- Öğrenci ihtiyaçları [  ]
- Öğretim elemanının yeterlilikleri [  ]
- Yönetmelik değişikliği [  ]
- Güncel gelişmeler [  ]
- Diğer: ___________________________

6. Yüksekokulunuzca benimsenen dil öğretim yaklaşımı ağırlıklı olarak hangisidir?
a- Beceri odaklılık
b- Bütünleşik eğitim
c- Diğer: _________________________

7. Yüksekokulunuzca kullanılmakta olan ders kitapları hangi kategoridedir?
a- Telif hakları Kurumumuza ait kitaplar
b- Diğer ulusal yayın evlerine ait kitaplar
c- Uluslararası yayın evlerine ait kitaplar

8. Yüksekokulunuzca uygulanmakta olan sınavlar hangileridir? (Birden fazla şıkkı işaretleme 
mümkündür.)
a- Kısa süreli sınavlar / Quiz [  ]
b- Ara Sınavlar  / Vize [  ]
c- Yıl sonu Sınavları / Final [  ]
d- Bütünleme Sınavları [  ]
e- Yabancı Dil Muafiyet Sınavları [  ]
f- Öğrenci Değişim Programları Sınavı [  ]
g- Yeterlilik Sınavları [  ]
h- Kur / Seviye Belirleme Sınavı [  ]



ı- Yarı Yıl Sonu Sınavları [  ]
i- Diğer: ___________________

9. Yüksekokulunuzda yapılan sınavların ölçme-değerlendirme alanları hangileridir? (Birden fazla şıkkı 
işaretleme mümkündür.)
a- Okuma anlama [  ]
b- Yazma [  ]
c- Konuşma [  ]
d- Dinleme anlama [  ]
e- Sözcük Bilgisi [  ]
f-  Dilbilgisi [  ]
g- Dil Geliştirme [  ]
h- Diğer: _________________________

10. Yüksekokulunuzda sınavın harici ders başarı ölçütleri hangileridir?
a- Portfolyo [  ]
b- Derse aktif katılım [  ]
c- Ödev [  ]
d- Proje [  ]
e- Performans [  ]
f- Diğer: ______________________

(B) Bu kısımdaki soruları uzaktan eğitim sistemini düşünerek cevaplayınız.

1. Yüsekokulunuzda şuan yabancı dil dersleri hangi uzaktan eğitim sistemleri ile işlenmektedir?
a- Zoom
b- Google Meet
c- LMS
d- Kendi uzaktan eğitim programımız
e- Microsoft Teams
f- Hibrit eğitim uyguluyoruz
g- Diğer: _______________________________________

2. Uzaktan eğitim sürecini kısaca değerlendiriniz.
_______________________________________________

3. Yüksekokulunuzda uzaktan eğitim sürecinde yapılan sınavları kısaca değerlendiriniz.
_______________________________________________

4. Uzaktan eğitim sürecinde devam – devamsızlık konusundaki düşüncelerinizi kısaca değerlendiriniz.
______________________________________________________________

5- Yabancı dil eğitiminde uzaktan eğitim sürecinin geleceği nasıl ön görüyorsunuz?
______________________________________________________________

6- Eğitim-Öğretim profiline yönelik sorularda yer almayan, ancak belirtmek istediğiniz diğer hususlar:
_____________________________________________________________________________



Öğretim Elemanı Profiline Yönelik Sorular:
1. Yüksekokulunuzca öğretim elemanlarınıza yönelik hangi aralıklarla hizmet içi eğitimler 
düzenlenmektedir? 
a- Her ay [  ]
b- 3 ayda bir [  ]
c- 6 ayda bir [  ]
d- Yılda bir [  ]
e- Hiç [  ]

2. Yüksekokulunuzda görevli öğretim elemanlarınız belirli aralıklar ile yabancı dil seviye belirleme 
sınavlarına katılmakta mıdır?

Evet [  ]    Hayır [  ]

3. Yüksekokulunuzda görevli öğretim elemanlarınızın belirli aralıklar ile yabancı dil seviye belirleme 
sınavlarına girmesinin bireysel/kurumsal katkıları nelerdir? İşaretleyiniz. (Birden fazla şıkkı işaretleme 
mümkündür.)
a- Yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkı sağlar. [  ]
b- Öz değerlendirmeye katkı sağlar. [  ]
c- Görev süresi uzatımında etkilidir. [  ]
d- Kalite süreçlerine katkı sağlar. [  ]
e- Akademik ilerlemeye katkı sağlar. [  ]
f- Eğitim-Öğretimin niteliğine katkı sağlar. [  ]
g- Hiçbir katkı sağlamaz. [  ]
h- Diğer: ________________________________________

4. Bildiğiniz gibi yabancı diller yüksekokulunda görevli öğretim görevlilerinin görev sürelerinin 
uzatılmasında herhangi bir akademik faaliyette bulunması zorunlu değildir. Bu konu hakkındaki 
düşüncenizi kısaca belirtiniz.

__________________________________________________________________________________

5. Bildiğiniz gibi öğretim görevlisi alımı YÖK tarafından hazırlanan usul ve esaslar temelinde 
gerçekleşmektedir. Ancak, sizce bu usul ve esaslara ek olarak Yabancı Diller Yüksekokullarına 
öğretim görevlisi alımında aşağıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır? İşaretleyiniz. (Birden fazla 
şıkkı işaretleme mümkündür.)

a- Yabancı dil öğretmenliğinden mezun olmak. [  ]
b- Dil ve edebiyat bölümü mezunu olmak. [  ]
c- Mütercim Tercümanlık bölümü mezunu olmak. [  ]
d- Dilbilim bölümü mezunu olmak. [  ]
e- Dil ve kültür bölümü mezunu olmak. [  ]
f- Dil eğitimi dışından bir alandan mezun olmak. [  ]
g- Diplomada YÖK tarafından alan denkliğine sahip olmak. [  ]
h- Yüksek lisans derecesini yabancı dil alanından almış olmak. [  ]
i- Doktora programında kayıtlı olmak veya mezunu olmak. [  ]
j- Öğretmenlik formasyonu eğitimi almış olmak.   [  ]
k- Hepsi. [  ]
l- Hiç biri. [  ]
m- Diğer______________________________________

6. Yabancı Diller Yüksekokulunuzda görevli öğretim elemanlarınıza yönelik olarak hangi sosyal-
kültürel faaliyetler düzenlenmektedir? (Birden fazla şıkkı işaretleme mümkündür.)

a- Piknik etkinliği. [  ]
b- Gezi organizasyonu. [  ]
c- Sportif faaliyetler. [  ]
d- Müze, tiyatro v.b. [  ]



e- Toplu görüşme / ziyaret programları. [  ]
f- Düzenlenmemektedir. [  ]
g- Diğer: ___________________________

7. Yabancı Diller Yüksekokulunuzda görevli öğretim elemanlarınızın kurumsal aidiyet duygusunu 
güçlendirmek adına hangi etkinliklerde bulunuyorsunuz? (Birden fazla şıkkı işaretleme mümkündür.)

a- Doğum günü kutlaması / hatırlatılması. [  ]
b- Öğretmenler günü etkinliği. [  ]
c- Hizmet yılı tebriği / 10. Yıl tebriği. [  ]
d- Aile yönelik tebrikler / dilekler. [  ]
e- Ödüllendirme. [  ]
f- Özel günler kutlanması. [  ]
g- Düzenlenmemektedir. [  ]
h- Diğer: ____________________

8. Öğretim elemanı profiline yönelik olarak sorularda yer almayan, ancak belirtmek istediğiniz diğer 
hususlar:
_____________________________________________________________________________

Kalite ve Akreditasyon Süreçleri İle İlgili Sorular:
1. Yüksekokulunuz kalite yönetimi değerlendirme süreçlerine dair çalışmalar yapmakta mıdır? 
Evet  [  ]    Planlanmaktadır   [  ] Hayır [  ]

2. Eğer kalite çalışmaları yapmakta iseniz hangi kurum ile iş birliği yapılmaktadır?
Cevap: ______________________________________________________________________

3. Eğer kalite çalışmaları yapmayı planlıyor iseniz bunun gerekçesini belirtiniz?
Cevap: ______________________________________________________________________

4. Eğer kalite çalışmalarına dahil değil iseniz bunun gerekçesini belirtiniz?
Cevap: ______________________________________________________________________

5. Yüksekokulunuz akreditasyon sürecine yönelik bir girişimi var mıdır?
Evet  [  ]    Planlanmaktadır   [  ] Hayır [  ]

6. Eğer akreditasyon çalışmaları yapmakta iseniz hangi akreditasyon kurumu ile iş birliği 
yapılmaktadır?
Cevap: ______________________________________________________________________

7. Eğer akreditasyon çalışmaları yapmayı planlıyor iseniz bunun gerekçesini belirtiniz?
Cevap: ______________________________________________________________________

8. Eğer akreditasyon çalışmalarına dahil değil iseniz bunun gerekçesini belirtiniz?
Cevap: ______________________________________________________________________

9. Yüksekokulunuzun iş birliği içerisinde olduğu “ulusal kurum ve kuruluşlardan” 3’ünü belirtiniz.
a- 
b- 
c- 



10. Yüksekokulunuzun iş birliği içerisinde olduğu “uluslararası kurum ve kuruluşların” 3’ünü 
belirtiniz.
a- 
b- 
c- 

11. Yüksekokulunuzda aşağıdakilerden hangisine yönelik oryantasyon eğitimi verilmektedir?  
a- Öğretim Elemanı [  ]
b- Öğrenci [  ]
c- İdari personel [  ]
d- Oryantasyon eğitimi verilmemektedir. [  ]

12. Yüksekokulunuzda aşağıdakilerden hangisine yönelik memnuniyet anketi uygulanmaktadır?
a- Öğretim Elemanı [  ]
b- Öğrenci [  ]
c- İdari personel [  ]
d- Anket uygulanmamaktadır. [  ]

13. Kalite ve Akreditasyon süreçleri profiline yönelik olarak sorularda yer almayan, ancak belirtmek 
istediğiniz diğer hususlar:
_____________________________________________________________________________

Son olarak:
1- 2547 Sayılı Kanun’ da yer alan Yüksekokul, “Belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık 
veren bir yükseköğretim kurumudur” olarak tanımlanmıştır. Bu tanım sizce Yabancı Diller 
Yüksekokulunun görevini kapsıyor mu? Gerekçeleri ile kısaca açıklayınız.
________________________________________________________________________

2- Yöneticisi olduğunuz yüksekokulun üniversiteniz akademik teşkilat yapısının içerisindeki 
konumunu nasıl değerlendirirsiniz?
_________________________________________________________________________

3- Yabancı Diller Yüksekokulunun geleceğe yönelik konumunu, işlevini, yapısını nasıl ön 
görüyorsunuz?
_________________________________________________________________________

4- Türkiye’deki Yabancı Diller Yüksekokulları arasında standart olmasını istediğiniz alanları 
belirtiniz.
_________________________________________________________________________

5- Yabancı Diller Yüksekokulu Yöneticiler Platformu’na katılıyor musunuz? 

Evet  [  ]             Hayır [  ]



Üniversite adı Yüksekokul adı YDY Web sayfası YDY e-posta Özel / Devlet
Abdullah Gül Üniversitesi Dil Okulu languageschool.agu.edu.tr yabancidiller@agu.edu.tr Devlet

Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü https://www.acibadem.edu.tr/akademik/rektorluge-bagli-bolumler/yabanci-diller info@acibadem.edu.tr Vakıf Kendi maili yok
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiYabancı Diller Yüksekokulu https://yadyo.atu.edu.tr/#!/ info.yadyo@atu.edu.tr Devlet
Adıyaman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://yadyok.adiyaman.edu.tr/ aunisen@adiyaman.edu.tr Devlet
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://ydy.aku.edu.tr/ karaca@aku.edu.tr Devlet Kendi maili yok
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiOrtak Dersler Bölüm Başkanlığı https://od.afsu.edu.tr/yabanci-dil-dersleri/YOK Devlet
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?bid=275&tid=15&dil=tr-TRyabancidiller@agri.edu.tr Devlet
Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu http://ydy.akdeniz.edu.tr/ yabancidil@akdeniz.edu.tr Devlet
Aksaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://ydyo.aksaray.edu.tr/ ydyo@aksaray.edu.tr Devlet
Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiYabancı Diller Yüksekokulu https://ydy.alanya.edu.tr/ alkuydy@alanya.edu.tr Devlet
Alanya Hamdullah Emin Paşa ÜniversitesiYabancı Diller Yüksekokulu https://ydyo.alanyahep.edu.tr/ ydyo@alanyahep.edu.tr Vakıf
Amasya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://ydy.amasya.edu.tr/  ydy@amasya.edu.tr Devlet
Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://ydyo.anadolu.edu.tr ydyo@anadolu.edu.tr Devlet
Anka Teknoloji Üniversitesi YOK YOK YOK Vakıf

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://hacibayram.edu.tr/ydy yabancidiller@hbv.edu.tr Devlet

Ankara Medipol Üniversitesi Hazırlık Koordinatörlüğü http://dilokulu.ankaramedipol.edu.tr/ YOK Vakıf
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar ÜniversitesiOrtak Dersler Bölümü https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/ortak-dersler-bolumuortakdersler@mgu.edu.tr Devlet
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://ydyo.asbu.edu.tr/ ydyo@asbu.edu.tr Devlet
Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu http://yabdil.ankara.edu.tr/ yabdil@ankara.edu.tr Devlet
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://aybu.edu.tr/yabancidiller yabdil@ybu.edu.tr Devlet
Antalya Akev Üniversitesi YOK YOK YOK Vakıf
Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://antalya.edu.tr/tr/fakulte-ve-enstituler/yabanci-diller-yuksekokulueltp@antalya.edu.tr Vakıf
Ardahan Üniversitesi YOK YOK YOK Devlet
Artvin Çoruh Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü https://rbb.artvin.edu.tr/yabanci-diller-bolumuyasinunal@artvin.edu.tr Devlet Kendi maili yok
Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://atauni.edu.tr/yabanci-diller-yuksekokuluyabdil@atauni.edu.tr Devlet
Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://www.atilim.edu.tr/tr/sfl YOK Vakıf
Avrasya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ydyo.avrasya.edu.tr ydyo@avrasya.edu.tr Özel
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://akademik.adu.edu.tr/yo/yabancidiller/yabancidiller@adu.edu.tr Devlet
Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://bau.edu.tr/akademik/12568-yabanci-diller-yuksekokulu bahcesehiruniversitesi@hs01.kep.tr Vakıf Kendi maili yok
Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu http://www.balikesir.edu.tr/site/birim/yabanci-diller-yuksekokulu-202093yabdil@balikesir.edu.tr Devlet
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://ydyo.bandirma.edu.tr/tr/ydyo ydyo@bandirma.edu.tr Devlet
Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://ydyo.bartin.edu.tr/ ydyo@bartin.edu.tr Devlet
Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu http://eldbu.baskent.edu.tr/kw/index.phpeng@baskent.edu.tr Vakıf
Batman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://ydyo.batman.edu.tr/?lang=0 yabancidiller@batman.edu.tr Devlet
Bayburt Üniversitesi Yabancı Diller https://www.bayburt.edu.tr/tr/yabanci-diller-1yabancidiller@bayburt.edu.tr Devlet
Beykent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://ydyo.beykent.edu.tr/  ydyosekreterlik@beykent.edu.tr Vakıf
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü https://bezmialem.edu.tr/yabanci-diller-bolumu/tr/Sayfalar/anasayfa.aspx atemel@bezmialem.edu.tr Vakıf Kendi maili yok
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu http://w3.bilecik.edu.tr/ydyo/ yabancidiller@bilecik.edu.tr Devlet
Bingöl Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu http://ydyo.bingol.edu.tr/ ydyo@bingol.edu.tr  Devlet
Biruni Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü https://www.biruni.edu.tr/universitemiz/yabanci-diller-bolumu biruniuniv@hs01.kep.tr Vakıf
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlük Ortak Dersler Bölümü https://www.beu.edu.tr/Birim.aspx?id=44mkaracar@beu.edu.tr Devlet Kendi maili yok
Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu http://yadyok.boun.edu.tr/index.htm  hazirlik@boun.edu.tr Devlet
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu http://yabancidiller.ibu.edu.tr/ ydyo@ibu.edu.tr Devlet
Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiYabancı Diller Yüksekokulu https://ydyo.mehmetakif.edu.tr/ ydyo@mehmetakif.edu.tr Devlet
Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu http://ydyo.btu.edu.tr/index.php ydyo@btu.edu.tr Devlet
Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu http://uludag.edu.tr/ydyo ydyo@uludag.edu.tr Devlet
Çağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu cag.edu.tr/tr/hazirlik-okulu cag@cag.edu.tr Özel
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu http://ydyo.comu.edu.tr/ yadyo@comu.edu.tr Devlet
Çankaya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü http://ydb.cankaya.edu.tr/ nalanb@cankaya.edu.tr Vakıf Kendi maili yok
Çankırı Karatekin Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü https://yabancidil.karatekin.edu.tr/default.aspxyabdil@karatekin.edu.tr Devlet
Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://yadyo.cu.edu.tr/ yadyo@cu.edu.tr Devlet
Dicle Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://www.dicle.edu.tr/birimler/yabanci-diller-yuksekokuluYOK Devlet
Doğuş Üniversitesi Yabancı Diller Birimi https://www.dogus.edu.tr/akademik-kadro/yabanci-diller-birimi info@dogus.edu.tr Vakıf Kendi maili yok
Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu http://ydy.deu.edu.tr/tr/  yabancidiller@deu.edu.tr Devlet
Düzce Üniversitesi Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokuluhttps://www.duzce.edu.tr/akademik/yuksekokul/ydy/7655/genel-bilgi?p=defaultydy@duzce.edu.tr Devlet
Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://ydy.ege.edu.tr/  ydiller@mail.ege.edu.tr Devlet
Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ydyo.erciyes.edu.tr ydyo@erciyes.edu.tr Devlet
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://yabancidiller.ebyu.edu.tr/?_ga=2.162470140.1196865094.1621760826-91902271.1621760826&lang=trYOK Devlet
Erzurum Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://www.erzurum.edu.tr/fakulte/yabanci-diller-yuksekokulu1/ydyo@erzurum.edu.tr Devlet
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://ydyo.ogu.edu.tr/ ydyo@ogu.edu.tr Devlet
Eskişehir Teknik Üniversitesi Ortak Dersler Bölümü https://odb.eskisehir.edu.tr/ mbanar@eskisehir.edu.tr Devlet Kendi maili yok
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı http://prep.fsm.edu.tr/  prep@fsm.edu.tr Vakıf
Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu http://ydyo.firat.edu.tr/ ydiller@firat.edu.tr Devlet
Galatasaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu http://ydb.gsu.edu.tr/  ybulut@gsu.edu.tr Devlet Kendi maili yok
Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu http://ydyo.gazi.edu.tr/ ydyo@gazi.edu.tr Devlet
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 21-22 de öğrenci alacak Yabancı Diller Yüksekokulu https://www.gibtu.edu.tr/Birim.aspx?id=34ydyo@gibtu.edu.tr Devlet
Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiYabancı Diller Yüksekokulu https://www.gibtu.edu.tr/Birim.aspx?id=34 ydyo@gibtu.edu.tr Devlet
Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu http://ydyo.gantep.edu.tr/ gantepyabdil@gmail.com Devlet
Gebze Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü gtu.edu.tr yabancidiller@gtu.edu.tr Devlet
Gedik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://www.gedik.edu.tr/akademik-birimler/yuksekokullar/yabanci-diller-yuksekokulu info@gedik.edu.tr Vakıf Kendi maili yok
Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://ydyo.giresun.edu.tr/ ydyo@giresun.edu.tr Devlet
Gümüşhane Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü https://ydb.gumushane.edu.tr/tr/ yabancidiller@gumushane.edu.tr Devlet
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu http://www.ydyo.hacettepe.edu.tr/ ydyo@hacettepe.edu.tr Devlet
Hakkari Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://www.hakkari.edu.tr/ydyo/tr  YOK Devlet
Haliç Üniversitesi Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Müdürlüğühttps://www.halic.edu.tr/tr/egitim-koordinatorlukleri/ingilizce-hazirlik bernayildiz@halic.edu.tr Vakıf Kendi maili yok
Harran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ydyo.harran.edu.tr ydyo@harran.edu.tr Devlet
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://ydy.hku.edu.tr/ ydy@hku.edu.tr Vakıf
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://www.mku.edu.tr/departments.aspx?birim=22 yadyo@mku.edu.tr Devlet
Hitit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu http://ydyo.hitit.edu.tr/tr seymakaracakucuk@hitit.edu.tr Devlet Kendi maili yok
Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümühttps://fef.igdir.edu.tr/bati-dilleri-ve-edebiyatlari-bolumu fen.edebiyat@igdir.edu.tr Devlet Yüksekokul yada bölüm yok
Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiYabancı Diller Yüksekokulu https://ydyo.isparta.edu.tr/  ydyo@isparta.edu.tr Devlet
Işık Üniversitesi Yabancı Diller Okulu https://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl fatma.cantimur@isikun.edu.tr Vakıf Kendi maili yok
İbn Haldun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://sl.ihu.edu.tr/  info@ihu.edu.tr Vakıf Kendi maili yok
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı http://prep.bilkent.edu.tr/ prep@bilkent.edu.tr Vakıf
İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ydyo.inonu.edu.tr ydyo@inonu.edu.tr Devlet
İskenderun Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://iste.edu.tr/ydyo  ali.bostancioglu@iste.edu.tr Devlet
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://yadyok.29mayis.edu.tr/tr/  29mayis@29mayis.edu.tr Vakıf
İstanbul Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://aday.altinbas.edu.tr/Pages/58/yabanci-diller-yuksekokulu info@altinbas.edu.tr Vakıf Kendi maili yok
İstanbul Arel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://www.arel.edu.tr/tr/yabanci-diller-yuksekokulu arel@arel.edu.tr Vakıf
İstanbul Atlas Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümühttps://www.atlas.edu.tr/insan-ve-toplum-bilimleri-fakultesi/ingiliz-dili-ve-edebiyati/ info@atlas.edu.tr Vakıf Kendi maili yok
İstanbul Aydın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/yuksekokullar/yabancidiller/Pages/default.aspx# info@aydin.edu.tr Vakıf
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü https://www.ayvansaray.edu.tr/tr-TR/yabanci-diller-bolumu/46096 YOK Vakıf Maili yok
İstanbul Beykoz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://www.beykoz.edu.tr/icerik/1301-yabanci-diller-yuksekokulu-duyurular bilgi@beykoz.edu.tr Vakıf Kendi maili yok
İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı https://www.bilgi.edu.tr/tr/bilgiyehosgeldiniz/ingilizce-hazirlik-programi/ didem.mutcalioglu@bilgi.edu.tr Vakıf Kendi maili yok
İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Birimi https://demiroglu.bilim.edu.tr/florence-nightingale-hastanesi-hemsirelik-yuksekokulu.php?sc=d&W=1920 info@demiroglu.bilim.edu.tr Vakıf Sadece hemşirelik Y.O. içinde dil

dersi veriliyor.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi YOK YOK YOK Vakıf
İstanbul Gedik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://www.gedik.edu.tr/akademik-birimler/yuksekokullar/yabanci-diller-yuksekokulu info@gedik.edu.tr Vakıf Kendi maili yok
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://ydyo.gelisim.edu.tr/  ydyo@gelisim.edu.tr Vakıf
İstanbul Kent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı https://www.kent.edu.tr/iletisim-001552 prep@kent.edu.tr Vakıf
İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü https://ydb.iku.edu.tr/ ydb@iku.edu.tr Vakıf
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr bilgiedinme@medeniyet.edu.tr Devlet Kendi maili yok
İstanbul Medipol Üniversitesi Medipol Üniversitesi Dil Okulu https://dilokulu.medipol.edu.tr/?lang=tr info@medeniyet.edu.tr Vakıf Kendi maili yok
İstanbul Okan Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü https://www.okan.edu.tr/sayfa/5042/yabanci-diller-koordinatorlugu/ info@okan.edu.tr Vakıf Kendi maili yok
İstanbul Okan Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü https://www.okan.edu.tr/sayfa/5042/yabanci-diller-koordinatorlugu/ okan@okan.edu.tr Vakıf Kendi maili yok
İstanbul Rumeli Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü https://yd.rumeli.edu.tr/  bilgi@rumeli.edu.tr Vakıf Kendi maili yok
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü https://www.izu.edu.tr/akademik/diller-okulu/yabanci-diller-koordinatorlugu bilgi@izu.edu.tr Vakıf Kendi maili yok
İstanbul Şehir Üniversitesi Bu üniversite Marmara Üniversitesi'ne devroldu Vakıf
İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu http://ydy.itu.edu.tr/  ituydy@itu.edu.tr Devlet

İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulıu http://ticaret.edu.tr/hazirlik/ bilgi@ticaret.edu.tr Vakıf
İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/_ lang@istanbul.edu.tr Devlet
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yabancı Diller Yüksekokulu https://yabancidiller.istanbulc.edu.tr/tr/_ ydy@iuc.edu.tr Devlet
İstinye Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü https://yabancidiller.istinye.edu.tr/tr  yabancidiller@istinye.edu.tr Vakıf
İzmir Bakırçay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://ydyo.bakircay.edu.tr/  ydyo@bakircay.edu.tr Devlet
İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu http://ydyo.idu.edu.tr/  ydyo@idu.edu.tr Devlet
İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu sfl.ieu.edu.tr sfl@ieu.edu.tr Özel
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://ydy.ikcu.edu.tr/  rektorluk@ikcu.edu.tr Devlet Kendi maili yok
İzmir Tınaztepe Üniversitesi YOK YOK YOK Özel
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu https://ydyo.iyte.edu.tr/  ydyo@iyte.edu.tr Devlet
Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://sfl.khas.edu.tr/tr  danisma@khas.edu.tr Vakıf Kendi maili yok
Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ydyo.kafkas.edu.tr yabancidiller@kafkas.edu.tr Devlet
Kahraman Maraş İstiklal Üniversitesi YOK YOK YOK Devlet
Kahraman Maraş Sütçü İmam ÜniversitesiYabancı Diller Yüksekokulu yabancidiller.ksu.edu.tr yadyo@ksu.edu.tr Devlet
Kapadokya Üniversitesi YOK YOK YOK Özel
Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu sfl.karabuk.edu.tr ydyo@karabuk.edu.tr Devlet
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ydyo.ktu.edu.tr ydyo@ktu.edu.tr Devlet
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kmu.edu.tr/yabancidilleryo yabancidilleryo@kmu.edu.tr Devlet
Kastamonu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ydyo.kastamonu.edu.tr ydyo@kastamonu.edu.tr Devlet
Kayseri Üniversitesi YOK YOK YOK Devlet
Kırıkkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ydyo.kku.edu.tr yabdil@kku.edu.tr Devlet
Kırklareli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ydb.klu.edu.tr ydb@kirklareli.edu.tr  Devlet
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ydyo.ahievran.edu.tr ydyo@ahievran.edu.tr Devlet
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu yadyo.kilis.edu.tr yabdil@kilis.edu.tr  Devlet
Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu yabancidiller.kocaeli.edu.tr ydb@kocaeli.edu.tr Devlet
Koç Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulıu https://adaylar.ku.edu.tr/akademik/ingilizce-dil-hazirlik-okulu/ bizesorun@ku.edu.tr Vakıf Kendi maili yok
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü yabdil.gidatarim.edu.tr yabdil@gidatarim.edu.tr Özel
Konya Teknik Üniversitesi YOK YOK YOK Devlet
KTO Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu karatay.edu.tr/YDYO. ydyo@karatay.edu.tr Özel
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ydyo.dpu.edu.tr ydyo@dpu.edu.tr Devlet
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi YOK YOK YOK Devlet
Lokman Hekim Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü https://www.lokmanhekim.edu.tr/rektorluge-bagli-birimler/yabanci-diller-bolumu/yabancidiller@lokmanhekim.edu.tr Vakıf
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ydyo.ozal.edu.tr ydyo@ozal.edu.tr Devlet
Maltepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://www.maltepe.edu.tr/yabdil  yabdil@maltepe.edu.tr VakıfManisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu yabancidiller.mcbu.edu.tr yabancidiller@mcbu.edu.tr Devlet
Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu artuklu.edu.tr/yabanci-diller-yuksekokuluyabancidiller@artuklu.edu.tr DevletMarmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://ydil.marmara.edu.tr/  ydokulu@marmara.edu.tr Devlet
MEF Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://www.mef.edu.tr/tr/yabanci-diller-yuksekokulu#gsc.tab=0 mef@mef.edu.tr Vakıf
Mersin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu mersin.edu.tr/akademik/yabanci-diller-yuksekokuluydilleryo@mersin.edu.tr Devlet
Millî Savunma Üniversitesi (Askeri) Yabancı Diller Bölümü http://www.kho.edu.tr/akademik/dekanlik/yabanci_diller_bolumu/yab_dil_anasayfa.html YOK Devlet Maili yok
Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiYabancı Diller Koordinatörlüğü https://www.msgsu.edu.tr/tr-TR/yabanci-diller-koordinatorlugu/3241/Page.aspx YOK Devlet Maili yok
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ydyo.mu.edu.tr ydyo@mu.edu.tr Devlet
Munzur Üniversitesi YOK YOK YOK Devlet
Muş Alparslan Üniversitesi YOK YOK YOK Devlet
Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu erbakan.edu.tr/yabancidilleryuksekokuluydyo@erbakan.edu.tr Devlet
Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiYabancı Diller Yüksekokulu ydyo.nevsehir.edu.tr ydyo@nevsehir.edu.tr Devlet
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ohu.edu.tr/yabancidilleryuksekokulu yabdilyukok@ohu.edu.tr Devlet
Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü http://yabancidiller.nisantasi.edu.tr/  selda.akkaya@nisantasi.edu.tr Vakıf Kendi maili yok
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi YOK YOK YOK Özel
Ondokuzmayıs Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ydyo.omu.edu.tr ydyo@omu.edu.tr Devlet
Ordu Üniversitesi YOK YOK YOK Devlet
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu http://ydyom.metu.edu.tr/ sfl@metu.edu.tr Devlet
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu yadyo.osmaniye.edu.tr yadyo@osmaniye.edu.tr Devlet
Ostim Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü https://www.ostimteknik.edu.tr/yabanci-diller-bolumu-361infoyabanci@ostimteknik.edu.tr Vakıf
Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://www.ozyegin.edu.tr/tr/yabanci-diller-yuksekokulu info@ozyegin.edu.tr Vakıf Kendi maili yok
Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://www.pau.edu.tr/ydyo ydyo@pau.edu.tr Devlet
Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü https://www.pirireis.edu.tr/ingilizce-hazirlik-bolumu soktay@pirireis.edu.tr Vakıf Kendi maili yok
Polis Akademisi YOK YOK YOK Devlet
Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ydyo.erdogan.edu.tr ydyo@erdogan.edu.tr Devlet
Sabancı Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://sl.sabanciuniv.edu/  https://www.sabanciuniv.edu/tr/sabanci-universitesi-haberlesme-merkezi Vakıf İletişim Merkezi var
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü http://www.sbu.edu.tr/tr/akademik/bolumler/yabanci-diller-bolumu ydb@sbu.edu.tr Devlet
Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiYabancı Diller Yüksekokulu yd.subu.edu.tr yd@subu.edu.tr Devlet
Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu yd.sakarya.edu.tr yd@sakarya.edu.tr Devlet
Samsun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu yabancidiller.samsun.edu.tr yabancidiller@samsun.edu.tr Devlet
Sanko Üniversitesi Yabancı Diller Birimi https://www.sanko.edu.tr/yonetim/yabanci-diller-bolumu/nhilaloglu@sanko.edu.tr Vakıf Kendi maili yok
Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu selcuk.edu.tr/Birim/yabanci_diller_yo ydyo@selcuk.edu.tr Devlet
Semerkand Bilim ve Medeniyet ÜniversitesiYOK YOK YOK Vakıf Adı var kendi yok bu üniversitenin
Siirt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu yabancidiller.siirt.edu.tr yabancidiller@siirt.edu.tr Devlet
Sinop Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ydilyo.sinop.edu.tr ydilyo@sinop.edu.tr Devlet
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu sfl.sivas.edu.tr bilgi@sivas.edu.tr Devlet
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu yabancidilleryo.cumhuriyet.edu.tr yabancidilleryo@cumhuriyet.edu.tr Devlet
Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://ydyo.sdu.edu.tr/  ydyo@sdu.edu.tr Devlet
Şırnak Üniversitesi YOK YOK YOK Devlet
Tarsus Üniversitesi YOK YOK YOK Devlet
TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulu  https://els.tedu.edu.tr/tr/els els@tedu.edu.tr Vakıf
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ydyo.nku.edu.tr ydyo@nku.edu.tr Devlet
TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiYabancı Diller Bölümü https://www.etu.edu.tr/tr/bolum/yabanci-diller-bolumuydb@etu.edu.tr Vakıf
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ydyo.gop.edu.tr ydyo@gop.edu.tr Devlet
Toros Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu toros.edu.tr/yuksek-okullari/yabanci-diller-yuksekokuluinfo@toros.edu.tr Özel
Trabzon Üniversitesi YOK YOK YOK Devlet
Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://ydyo.trakya.edu.tr/ ydyo@trakya.edu.tr Devlet
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü https://ydb.thk.edu.tr/ ydb@thk.edu.tr Vakıf
Türk-Alman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu http://sfl.tau.edu.tr/  ydyo.mudurluk@tau.edu.tr Devlet
Ufuk Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü https://www.ufuk.edu.tr/hazirlik-siniflari-koordinatorluguYOK Vakıf
Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ydyo.usak.edu.tr ydyo@usak.edu.tr Devlet
Üsküdar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulıu https://uskudar.edu.tr/aday/ingilizce-hazirlik-okulu bilgi@uskudar.edu.tr Vakıf Kendi maili yok
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ydyo.yyu.edu.tr ydyo@yyu.edu.tr Devlet
Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ydyo.yalova.edu.tr ydyo@yalova.edu.tr Devlet
Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ydy.yasar.edu.tr ydymudurlugu@yasar.edu.tr Özel
Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu https://yabancidiller.yeditepe.edu.tr/  sfl@yeditepe.edu.tr Vakıf
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğe Bağlı Dil Okulu https://yeniyuzyil.edu.tr/Birimler/RektorlugeBagliBolumler.aspx dilokulu@yeniyuzyil.edu.tr Vakıf
Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu http://www.ybd.yildiz.edu.tr/  ybdmdr@yildiz.edu.tr Devlet
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