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A. Kurum Hakkında Bilgiler 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü 2011-2012 Akademik Yılı’nda 

İngilizce Hazırlık Programı ve Bölüm İngilizcesi (ENG) dersleri ile yabancı dil eğitimi 

vermeye başlamıştır.  

İletişim Bilgileri: 

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 

Yabancı Diller Bölümü 

Tükkuşu Kampüsü 

Hayati Yazıcı Fakülteler Binası 

Bahçekapı Mahallesi Okul Sokak No:11 Etimesgut / ANKARA 

Tel:  444 8458 – Dahili: 6312  Fax: 90 (312) 589 6339 

 

 

a. Tarihsel Gelişimi 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nün 2011-2012 Akademik Yılı’nda 

faaliyet göstermeye başlamıştır.   

 

 

(Yalnızca  Hazırlık Programı öğrencilerine ait sayılar verilmiştir.) 

2015-2016 Akademik Yılı’nda ise Hazırlık Programı’nda kayıtlı toplam öğrenci sayısı 760, 

yabancı dil okutmanı sayısı ise 78’dir. Bununla birlikte bölümde 1 sekreter ve 1 fotokopi 

sorumlusu olmak üzere toplam 2 idari personel görev yapmaktadır. 
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b. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

 

Misyon ve Vizyon 

  

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nün misyonu anadili İngilizce 

olmayan tüm öğrencilere çağdaş dil öğretim yöntemleri ve teknikleri ışığında ve son derece 

gelişmiş eğitim-öğretim olanaklarından faydalanarak İngilizce dil eğitimi sunmaktır. Bu hedef 

doğrultusunda Yabancı Diller Bölümü, öğrencileri lisans programlarında akademik 

çalışmalarını etkin bir şekilde yürütebilecekleri ve sosyal/profesyonel yaşantılarında İngilizceyi 

kullanarak rahatlıkla iletişim kurabilecekleri dil becerileriyle donatmayı amaçlamaktadır.  

 

Yoğun bir İngilizce programının yanı sıra, Yabancı Diller Bölümü öğretim elemanlarının 

rehberliğinde yürütülen, öğrenci merkezli ve performansa dayalı bir öğrenici gelişim programı 

da uygulamaktadır. Program, öğrencilerin farklı bireyler olarak kendilerini daha iyi tanıyarak 

yabancı dil öğrenme ihtiyaçlarını belirledikleri ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenme 

süreçlerini planlayıp, yönetip, değerlendirebildikleri bir içerik sunmaktadır.  

 

Çalışmalarının her aşamasında sürekli öğretmen-öğrenici gelişimini ilke olarak benimseyen  

Yabancı Diller Bölümü,  İngilizce Hazırlık Programı sonunda sunulan ve uluslararası tanınırlığı 

olan İngilizce Dil Yeterlik sertifikası ile de öğrencilerin kariyerlerine güçlü bir başlangıç 

yapmaları için kendilerine destek vermektedir. 

 

Amaç ve Hedefler 

 

• Çağın gereklerine uygun şekilde yabancı dil eğitim ve öğretimi sağlamak 

• Öğrencilerin hedef dilde akademik çalışmalarını yürütebilmelerini sağlamak 

• Öğrencilerin yabancı dili iletişim aracı olarak sosyal ve kültürel ortamlarda  etkin bir 

şekilde kullanabilmelerini sağlamak 

• Öğrencilerin yabancı dili öğrenirken okuma, dinleme gibi algıya dayalı becerileri 

geliştirmenin yanı sıra yazma ve konuşma gibi üretme becerilerini de etkin olarak 

kullanabilmelerini sağlamak 

 Öğrencilerin iş ve sosyal hayatlarında ihtiyaçları doğrultusunda yabancı dilde bilgi 

alışverişinde bulunabilmelerini ve kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak 

 Öğrencilere yabancı dili nasıl öğrenebilecekleri konusunda rehberlik hizmeti sunmak 

 Öğrencilerin yabancı dili öğrenirken dil öğrenmeye karşı olumlu tutum 

geliştirebilmeleri için gerekli ortamları hazırlamak 

 Yabancı dil öğretiminde teknolojik imkanları mümkün olduğunca kullanarak etkin 

öğrenme için zemin hazırlamak 

 

 

c. İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar 

THK Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Programı 2014-2015 Akademik Yılı’nda 

Pearson  Assured tarafından akredite edilmiş olup;  her yıl düzenli olarak akreditasyonun 

devamı için detaylı olarak denetlenmektedir. Gerçekleşen denetimler sonucunda gönderilen 

raporlardaki önerilere istinaden gerekli düzenlemeler yapılarak verilen eğitimin kalitesinin  

devam ettirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.  



d. Kalite Güvence Sistemi 

THK Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü misyon, vizyon ve hedeflerine ulaşıp ulaşamadığına 

dair denetlemeyi kurum içinde sınav sonuçlarını, yıl sonu öğrenci başarı oranlarını ve dönem 

sonu değerlendirme anketlerini yorumlayarak yapmaktadır. Bir akademik yılsonunda edinilen 

çıktının kurum içi değerlendirilmesine ek olarak Bölümümüz Pearson Assured tarafından 2014 

yılı itibari ile akredite edilmiş olup her yıl düzenli olarak akreditasyonun devamı için detaylı 

olarak denetlenmektedir. 

 

THK Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü: 

• güncel İngilizce öğretimi standartlarına tam uyumlu bir eğitim öğretim sağlar.  

• öğrencilerin akademik çalışmalarını İngilizce olarak yürütmelerine olanak sağlar. 

• öğrencileri İngilizceyi sosyal ve kültürel ortamlarda bir iletişim yolu olarak 

kullanmaya teşvik eder. 

• öğrencilere İngilizce öğrenirken yazma ve konuşma becerilerinin yanı sıra dinleme ve 

okuma becerileri kullanma fırsatı sunar. 

• öğrencilere günlük yaşantılarındaki veya kariyerlerindeki ihtiyaçlar doğrultusunda 

kendilerini İngilizce ifade etme ve İngilizce bilgi alışverişinde bulunma kabiliyeti 

sağlar. 

• öğrencilere İngilizceyi nasıl öğrenebilecekleri hususunda danışmanlık hizmeti verir. 

• öğrenciler için yabancı dil öğrenimi üzerine olumlu tutum geliştirebilmeleri için 

gerekli ortamı sunar. 

 etkili bir İngilizce öğrenimi için teknolojik fırsatları mümkün olduğunca çok 

kullanarak bir temel oluşturur.  

 

B. Eğitim-Öğretim 

a. Programların Tasarımı ve Onayı 

THK Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde bir akademik yıl süresince uygulanacak olan 

eğitim-öğretim programı Yabancı Diller Bölümü Bölüm Başkanlığı tarafından Program 

Geliştirme Birimi ve yabancı dil okutmanları ile koordineli olarak planlanır ve hazırlanır. 

Program Geliştirme Birimi öğrencilerin fakültelerdeki hem akademik hem dil becerilerine 

yönelik ihtiyaçlarını temel alarak planlama yapmaktadır. 

Program Geliştirme Biriminin ana görevleri: 

 her bir seviye için tüm bir akademik yıl süresince işlenecek müfredatı hazırlama ve 

geliştirme  

 kitapçık, çalışma kağıtları gibi tamamlayıcı materyalleri hazırlama ve geliştirme  

 tüm akademik yıl süresince okutmanlar tarafından kullanılacak kriter, rubrikleri ve 

dönüt formlarını hazırlama 

 standardizasyonu sağlamak için okutman ve öğrencilere yönelik uyum programları 

hazırlama 



 haftalık toplantılar düzenleyerek programın zayıf ve güçlü yönlerini tespit etme ve bu 

doğrultuda gerekli değişiklikleri yapmak. 

 programa dair her şeyin yolunda gittiğinden emin olup olası problemleri önlemek. 

 İngilizce dil öğretiminde son gelişmeleri takip edip müfredata dâhil etmek. 

 okutmanların mesleki gelişimleri için hizmet içi eğitim planlamaları yapmak ve eğitim 

olanakları sağlamak  

 yılsonu anketleri ile programın etkinliğini değerlendirmek  

 öğrencilere ders dışında öğrenme ortamı sağlamak için müfredat dışı aktiviteler yapmak  

 yıl içerisinde yapılan tüm seviye belirleme, yeterlik sınavı ve ara sınavları hazırlayıp  

 sunum,  portfolyo, bülten gibi alternatif değerlendirme yöntemleri geliştirip uygulamak 

 okutmanları sınav gözetmenliği ve test değerlendirme süreçlerinin standardizasyonu 

hakkında bilgilendirmek. 

 sınav sonuçlarını belirleme ve ilan etme süreçlerini yürütmek ve takip etmek 

 sınav sonuçlarını yorumlayarak müfredatta gerekli değişiklikleri yapmak. 

 Sınav evrakı ve sınav sonuçlarını arşivlemek 

 

b. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

Programda sunum, portfolyo, bülten gibi alternatif değerlendirmeler, yıl içerisinde 

öğrencilerimizin yaptıkları ödevler, sınıf içi performans verileri ölçme ve değerlendirmede 

sayısal değer taşımaktadır. Böylece öğrenci programın yürütülmesinde etkin bir  rol almaktadır. 

Programımız sadece sınav temelli bir değerlendirmeye dayanmadığı, performansa dayalı 

değerlendirmeyi de içerdiği için başarı öğrenilenin uygulanabilmesi olarak nitelendirilir ve 

böylece başarı ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmaktadır. 

Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için standardizasyon 

yapılmaktadır. Sınavlar tüm hocaların toplu olarak katıldığı sınav okuma seanslarında 

rubriklere bağlı kalınarak değerlendirilmektedir. 

Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması 

durumları açık şekilde “Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İngilizce Hazırlık Programı ve Lisans 

Programlarında Sunulan İngilizce Dersleri Eğitim-Öğretim Esaslarına İlişkin Yönerge” ile 

belirlenmiştir. 

 

c. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma 

Yeni öğrenciler programa uyumlarının sağlanması için ilk geldiklerinde uyum programına 

alınmaktadırlar. Bu program sonunda kendilerine bildirilen şifre ile web sitemizden 

erişebilecekleri bir öğrenci el kitabı da mevcut olup unuttukları ya da emin olmak istedikleri 

hususlarda öğrencilerimize kılavuzluk etmektedir. 

İngilizce Hazırlık Programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Pearson Assured tarafından 

akredite edilmiş bir programda eğitim aldıklarını gösterir bir sertifika verilmektedir. 

Öğrencilere yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri okutman, ilgili seviye koordinatörü, 

Bölüm Başkan Yardımcısı ve Bölüm Başkanı tarafından verilmektedir. Öğrencilerin akademik 



başarısı ve devam/devamsızlık durumları Bölüm Başkanlığı ve sınıf sorumlusu okutman ile 

işbirliği içerisinde takip edilmektedir. 

 

d. Eğitim-Öğretim Kadrosu 

Yabancı Diller Bölümü’nde dersler alanında iyi yetişmiş İngilizce okutmanları tarafından 

idame edilmektedir. 2015-2016 Akademik Yılı’nda Yabancı Diller Bölümü’ne bağlı olarak 

görev yapan 78 okutman bulunmaktadır.  

Okutman istihdamında “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya 

Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esas alınır. 

Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini 

iyileştirmek için okutmanlarımıza hizmet içi eğitim çalışmaları yürütülmekte, lisansüstü 

programlara katılım desteklenmektedir. 

Okutmanlarımızın eğitsel performansları dönem sonlarında öğrencilere dağıtılan öğretim 

elemanı değerlendirme anketleri ile sağlanmaktadır. 

 

e. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler 

Yabancı Diller Bölümü’nün  derslerini takip ettiği dil sınıflarında yabancı dil öğretimi için 

gerekli şartlar ve donanımlar mevcuttur. Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı teşvik 

edilmektedir.  

 

f. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi 

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı programda öğrenimi devam eden ve mezun öğrencilerin 

görüşlerini almak için görüşmeler yaparak, derse giren okutmanlarla haftalık toplantılar 

düzenleyerek, programın zayıf ve güçlü yönlerini belirleyip bu doğrultuda gerekli değişiklikleri 

yaparak program değerlendirmesi ve güncellenmesi yapmaktadır. 

Programın eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütler süreç içerisinde düzenli 

aralıklarla ölçme ve değerlendirme çalışmaları yürütülerek gerçekleştirilmektedir. 

 

 

 

 

 


