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KURUM İÇİ DEĞERLENDİRME RAPORU 

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 

2016-2017 YILI  

İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

A- Bölüm Hakkında Bilgiler 

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

güne zorunlu İngilizce Hazırlık Programı ve lisans programlarında okutulan yabancı dil 

derslerinin eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. 

İletişim Bilgileri: 

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 

Yabancı Diller Bölümü 

Zübeyde Hanım Mahallesi  

Elif sokak No: 4 / ANKARA 

Tel:  90 (312) 384 73 52   Fax: 90 (312) 384 14 32 

 

Misyonu, Vizyonu   

Yabancı Diller Bölümü olarak misyonumuz, akademik programlarımızda kayıtlı olan tüm 

lisans ve lisansüstü öğrencilerine kaliteli, yenilikçi ve öğrenci merkezli bir İngilizce öğretim 

programı sunmaktadır. Yabancı dil öğretiminde çağdaş yöntem ve yaklaşımları takip eden, genç 

ve dinamik akademik kadromuz, öğrencilerimizin yabancı dil öğrenme istek ve 

farkındalıklarını artırmak, kendilerini İngilizceyi doğru ve anlaşılır biçimde, sözlü ve yazılı 

olarak ifade etmelerini sağlamayı amaçlar. 

 
Yabancı Diller Bölümü olarak vizyonumuz, havacılık alanında öncü bir eğitim kurumu olan 

THKÜ’nün tanınırlığını ve öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası platformda akademik ve 

profesyonel başarılarını artırmaktır. 

 

Amaç ve Hedefler 

 

Yabancı Diller Bölümü, öğrenci merkezli ve performansa dayalı bir yabancı dil eğitim-öğretim 

programı 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 yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimseyen Yabancı Diller 

Bölümü,  İngilizce Hazırlık Programı sonunda sunulan ve uluslararası tanınırlığı olan İngilizce 

dil yeterlik sertifikası ile de öğrencilerin profesyonel yaşamlarına güçlü bir başlangıç yapmaları 

için kendilerine destek vermektedir. 

 

Yabancı Diller Bölümü tüm bunların ışığı altında aşağıdaki amaç ve hedefler doğrultusunda 

çalışmaktadır:  
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• Çağın gereklerine uygun ve modern bir yabancı dil eğitim ve öğretim programı 

uygulamak 

• 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 imkânları mümkün olduğunca kullanarak etkin 

öğrenme için zemin hazırlamak 

 

Öğrenci ve Öğretim Görevlisi Sayıları  

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nün 2016-2017 Akademik Yılı’na ait 

öğretim görevlisi ve öğrenci sayıları aşağıdaki gibidir:  

Öğretim Görevlisi Sayıları:  

 Türk Yabancı 

Uyruklu 

Yarı 

zamanlı 

TOPLAM 

Öğretim 

Görevlisi 

41 2 - 43 

 5  

Ankara 

MYO 

görev.  

3  

İzmir  

MYO  

görev.  

33  

Hazırlık 

Programı ve 

Lisans 

Dersleri  

  

 

İngilizce Hazırlık Programı 2016-2017 Öğrenci Sayıları:  

 

 Türk Yabancı Uyruklu TOPLAM 

İşletme Fakültesi  47 - 47 

Mühendislik 

Fakültesi  

27  27 

Hava Ulaştırma 

Fakültesi  

8 1 9 

Havacılık ve Uzay 

Bilimleri Fakültesi  

2 1 3 

 

TOPLAM 

 

84 

 

2 

 

86 

 

Yönetim Yapısı 

 

Yabancı Diller Bölümü Rektörlüğe bağlı bir birim olarak bir Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan 

yardımcıları (İdari-Akademik), Program Geliştirme ve Ölçme ve Değerlendirme 
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koordinatörleri, öğretim görevlileri, sekreter, güvenlik ve temizlik görevlileri ile birlikte 

koordineli bir biçimde çalışmalarını sürdürmektedir.  

 

B- Kalite Güvence Sistemi 

THK Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Programı 2014-2015 Akademik 

Yılı’nda Pearson-Assured tarafından akredite edilmiş olup,  her yıl düzenli olarak akreditasyon 

yetkisinin devamı için bağımsız bir denetçi tarafından eğitim öğretim programı, ölçme 

değerlendirme süreçleri ve öğretmen mesleki gelişim faaliyetleri bakımından  

denetlenmektedir. Gerçekleşen denetimler sonucunda gönderilen raporlardaki önerilere 

istinaden gerekli düzenlemeler yapılarak programımızın kalitesinin devam ettirilmesi amacıyla 

çalışmalarını sürdürmektedir.  

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.  Bunun yanında, her akademik 

dönem ortasında ve dönem sonunda düzenli olarak yapılan öğretmen-öğrenci anket 

uygulamaları, odak grup görüşmeleri, öğrenci temsilcileri toplantıları ve program 

değerlendirme seminerleri yoluyla çalışmalarının kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlamayı 

amaçlamaktadır.   Bir akademik yılsonunda edinilen çıktının kurum içi değerlendirilmesine ek 

olarak uluslararası akreditasyon yetkisinin devamı için de dış değerlendirmeye tabii 

tutulmaktadır.   

C- Eğitim-Öğretim  

 

THK Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü: 

 

• güncel yabancı dil eğitim-öğretim standartlarına tam uyumlu bir program sunar. 

• öğrencilerin akademik çalışmalarını İngilizce olarak etkili bir biçimde yürütmelerine 

olanak sağlar. 

• öğrencileri sosyal ve kültürel ortamlarda İngilizceyi bir iletişim aracı olarak 

kullanmaya teşvik eder. 

• öğrencilere İngilizce öğrenirken yazma ve konuşma becerilerinin yanı sıra dinleme 

ve okuma becerileri kullanma fırsatı sunar. 

• öğrencilere günlük ve/veya profesyonel yaşamlarındaki ihtiyaçlar doğrultusunda 

kendilerini İngilizce ifade etme ve İngilizce bilgi alışverişinde bulunma kabiliyeti 

sağlar. 

• öğrencilere İngilizceyi nasıl öğrenebilecekleri konusunda koçluk ve danışmanlık 

hizmeti verir. 

• öğrenciler için yabancı dil öğrenimi üzerine olumlu tutum geliştirebilmeleri için 

gerekli ortamı sunar. 

• etkili bir İngilizce öğrenimi için tüm teknolojik imkanları eğitim-öğretim sürecine 

entegre eder.  
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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 öğretim görevlileri ile koordineli olarak planlanır, uygulanır 

ve değerlendirilir. Program Geliştirme Birimi, öğrencilerin fakültelerdeki akademik ve dil 

becerilerine yönelik ihtiyaçlarını temel alarak planlama yapmaktadır. 

Program Geliştirme Biriminin ana görevleri: 

 Hazırlık Programında okutulan her bir düzey için akademik yıl süresince uygulanacak 

olan eğitim-öğretim programını hazırlama ve geliştirme  

 çalışma kitabı, ders materyalleri ve kaynak kitaplar gibi destekleyici ve tamamlayıcı 

materyalleri hazırlama ve geliştirme  

 tüm akademik yıl süresince öğretim görevlileri tarafından kullanılacak olan kriter, 

değerlendirme ve dönüt formlarını hazırlama 

 standardizasyonu sağlamak için öğretim görevlileri ve öğrencilere yönelik uyum 

programları hazırlama 

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

doğrultuda gerekli değişiklik ve düzenlemeleri yapma 

 programın uygulanmasına dair tüm süreçlerin işlerliğinden emin olup olası 

problemleri önleme 

 İngilizce dil öğretiminde çağdaş yaklaşım ve yöntemleri takip ederek bunları 

programa entegre etme ve uygulanabilir hale getirme 

 yıl içi ve yılsonu değerlendirme anketleri ile programın etkinliğini değerlendirme 

 öğrencilere ders dışında öğrenme ortamı sağlamak için program dışı etkinlikler 

planlama, uygulama ve değerlendirme 

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

sunum,  portfolyo, bülten gibi alternatif değerlendirme yöntemleri geliştirip uygulama 

 öğretim görevlilerini sınav gözetmenliği ve test değerlendirme süreçlerinin 

standardizasyonu hakkında bilgilendirme 

 sınav sonuçlarını belirleme ve ilan etme süreçlerini yürütme  

 sınav sonuçlarını yorumlayarak programda gerekli düzenleme ve değişiklikleri yapma 

 sınav evrakı ve sınav sonuçlarını arşivleme 

 

Bunun yanında, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı programda öğrenime devam eden ve mezun 

olmuş öğrencilerin İngilizce programları ile ilgili görüş ve tecrübelerini almak amacı ile  

öğrencilerle birebir görüşmeler yaparak, derse giren öğretim görevlileri ile haftalık toplantılar 

düzenleyerek, programın ve tüm bileşenlerinin zayıf ve güçlü yönlerini belirleyip bu doğrultuda 

gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. Programın amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin 

taahhütler süreç içerisinde düzenli aralıklarla ölçme ve değerlendirme çalışmaları yürütülerek 

gerçekleştirilmektedir 

Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları 

Geleneksel değerlendirme yöntemlerinin yanı sıra, programda bulunan sunum, konuşma ve 

yazma portfolyosu, dergi hazırlama, sınıf içi konuşma performansı gibi alternatif ölçme ve 



5 
 

değerlendirme yöntemleri de değerlendirme sistemimizin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 

Bu şekilde, öğrencilerimizin eğitim-öğretim programı içerisinde yabancı dil öğrenirken daha 

etkin bir rol almaları ve özerk öğreniciler olabilmeleri amaçlanmaktadır.  

Bunun yanında, tüm ölçme ve değerlendirme süreçlerinin doğru ve tutarlı bir biçimde 

yürütülebilmesi adına düzenli olarak standardizasyon çalışmaları yapılmaktadır. Sınavlarımız 

tüm öğretim görevlilerimizin toplu olarak katıldığı sınav okuma toplantılarında standart ve 

nesnel ölçütlere bağlı olarak değerlendirilmektedir. Tüm sınav okuma toplantılarının öncesinde 

öğretim görevlilerimizin standardizasyon toplantısına katılımları zorunludur.  

 Öğrenci Uyum, Programa Devam ve Sertifikalandırma Süreci  

Tüm yeni öğrencilerimiz, üniversite yaşamına ve İngilizce Hazırlık programına uyum 

sağlayabilmeleri adına okulun ilk haftasında 3 günlük bir uyum programına tabii 

tutulmaktadırlar. Bu program sonunda kendilerine bildirilen şifre ile web sitemiz üzerinden 

erişebilecekleri bir öğrenci el kitabı da kendileri için hazırlanmış olup, unuttukları ya da emin 

olmak istedikleri hususlarda öğrencilerimize kılavuzluk etmektedir. 

Öğrencilere dersler ve diğer akademik ve idari konulara yönelik danışmanlık ve rehberlik 

hizmetleri öğretim görevlileri, ilgili düzey koordinatörü, Bölüm Başkan Yardımcısı ve Bölüm 

Başkanı tarafından verilmektedir. Öğrencilerin akademik başarısı ve devam/devamsızlık 

durumları Bölüm Başkanlığı ve sınıf sorumlusu öğretim görevlisi ile işbirliği içerisinde takip 

edilmektedir. 

İngilizce Hazırlık Programını başarı ile tamamlayan öğrencilere akredite edilmiş bir programda 

yabancı dil eğitimi aldıklarını gösterir ve uluslararası geçerliliği olan bir sertifika verilmektedir. 

Eğitim-Öğretim Kadrosu 

Yabancı Diller Bölümü’nde dersler alanında iyi yetişmiş İngilizce öğretim görevlileri 

tarafından idame edilmektedir. Öğretim görevlisi 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 devam ettirmeleri ve öğretmenlik uygulama 

becerilerini iyileştirmeleri için kendileri ile koordineli biçimde hizmet içi eğitim çalışmaları 

yürütülmekte, lisansüstü programlara katılımları desteklenmektedir. Öğretim görevlilerimizin 

performansları da dönem sonlarında öğrencilere uygulanan öğretim elemanı değerlendirme 

anketleri ve öğretmen geri bildirim faaliyetleri ile sağlanmaktadır. 

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler 

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

gerekli fiziki ve teknolojik imkânlar mevcuttur. Bunun yanında, öğrencilerin ve öğretim 

görevlilerinin öğrenme ve öğretme süreci içerisinde yeni teknolojileri -e-kitap, çevrim içi 

öğrenme yönetim sistemi vb.- kullanmaları da teşvik edilmektedir. Öğrencilerimizin ders 

dışında çalışmaları için kullanabilecekleri bireysel çalışma merkezi, bilgisayar laboratuvarı ve 

kaynak merkezi de bölümüzün öğrencilerine sunduğu öğrenme kaynakları arasında 

bulunmaktadır.  
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Bilgi Yönetim Sistemi 

Yabancı Diller Bölümü THK Üniversitesi Bilgi İşlem Birimi tarafından yürütülen Bilgi 

Yönetim Sistemi’ne entegre durumdadır. Öğrencilere ilişkin tüm işlemler üniversitenin 

“Öğrenci Bilgi Sistemi”, akademik faaliyetler “Akademik Bilgi Sistemi”, evrak akışı ise 

“Elektronik Belge Yönetim Sistemi-EBYS” aracılığıyla yürütülmektedir. 

Kamuoyunu Bilgilendirme 

Yabancı Diller Bölümü ile ilgili tüm haber ve duyurular bölümümüzün web sitesi üzerinden 

(ydb.thk.edu.tr), sosyal medya hesabından ve THK Üniversitesi Basın-Yayın Birimi tarafından 

Üniversitemizin ana sayfası ve/veya sosyal medya hesapları aracılığı ile kamuoyu ile 

paylaşılmaktadır. 

 


