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KURUM İÇİ DEĞERLENDİRME RAPORU 

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 

2018-2019 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. 
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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:  

 

• 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 
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Öğrenci ve Öğretim Görevlisi Sayıları  

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nün 2018-2019 Akademik Yılı’na ait 

öğretim görevlisi ve öğrenci sayıları aşağıdaki gibidir:  

Tablo 1: Öğretim Görevlisi Sayıları 

 Türk Yabancı 

Uyruklu 

Yarı 

zamanlı 

TOPLAM 

Öğretim 

Üyesi 

1 - - 1 

Öğretim 

Görevlisi 

28 3 14 45 

 5  

Ankara 

MYO 

görev.  

3  

İzmir  

MYO  

görev.  

20 

Hazırlık 

Programı ve 

Lisans 

Dersleri  

  

 

Tablo 2: İngilizce Hazırlık Programı 2018-2019 Öğrenci Sayıları  

 

 Türk Yabancı Uyruklu TOPLAM 

İşletme Fakültesi  128 - 128 

Mühendislik Fakültesi  226 - 226 

Hava Ulaştırma 

Fakültesi  

- - - 

Havacılık ve Uzay 

Bilimleri Fakültesi  

70 2 72 

 

TOPLAM 

 

424 

 

2 

 

426 
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Tablo 3: 2018-2019 Akademik Yılı İngilizce Hazırlık Programında Başarılı olan Öğrenci 

Sayıları  

 

Yönetim Yapısı 

 

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

yardımcısı, Program Geliştirme ve Ölçme ve Değerlendirme 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 
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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.  

 

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. 
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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. Bu bağlamda, 2018-2019 Akademik Yılı sonunda uygulanan İngilizce 
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Hazırlık programı ve lisans programlarında takip edilen Akademik İngilizce Programı’na 

değerlendirilmesine dair öğrenci ve öğretmenlerden toplanan veriler sonucunda yazılan genel 

değerlendirme raporu ve “YDB Öğrenci Memnuniyet Anketi” sonuçları Ek’de sunulmaktadır.  

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 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. 

 

 

 



8 
 

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.  

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 (utaaprepschool@instagram) ve THK Üniversitesi 

Basın-Yayın Birimi tarafından Üniversitemizin ana sayfası ve/veya sosyal medya hesapları 

aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 
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Ek 1: 2018-2019 Akademik Yılı Akademik İngilizce Programı Değerlendirme Raporu  

2018-2019 Akademik Yılı boyunca Müfredat Hazırlama Birimi iki program değerlendirme anketi 

gerçekleştirmiştir. Değerlendirme,  müfredatın her bir bileşeni için öğretmenlere, öğrencilere ve 

yönetime ilişkin geri bildirim almak  amacıyla yapılan anketler ve  “SPoT” adlı altında gerçekleştirilen 

sözlü toplantılardan oluşmaktadır. Anketlerin ve toplantıların amacı, tüm paydaşlardan veri toplamak ve 

bir sonraki akademik yıl için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.  

Bu rapor iki bölümden oluşmaktadır; Bölüm A, ilgili akademik yılda olumlu geri bildirim alınan 

bileşenleri gösterirken, Bölüm B paydaşlar tarafından yapılan öneriler ve gelecek akademik yıl için 

yapılacak değişiklikler / uyarlamalar ile ilgilidir. 

Bölüm A: Güçlü Yönler 

Verilere göre, öğrencilerin% 72,3'ü tüm İngilizce Hazırlık programdan memnun olduklarını 

bildirmiştir. Bunların yaklaşık% 90'ı, programdaki her bir beceriye verilen zaman sayesinde 

becerilerinin her birini geliştirdiklerini kabul etmiştir.  Öğrencilerin %80'inden fazlası programın 

içeriğinin güncel olduğunu dile getirerek,  ders kitabından memnun kalmıştır. Ders kitabına ek 

olarak, öğrenciler ek kitapçıkları sayesinde konuların tekrar edilmesinin çok verimli olduğunu 

ifade etmişlerdir.  

Müfredat birimi aynı zamanda performans değerlendirme bileşenlerinin uyarlanmasından 

sorumludur. Bu değerlendirme türü, hem portfolyo tutma hem de yıl boyunca yapılan çevrimiçi ödevler 

gibi genel öğeleri ve 1. dönemin sonunda yapılan sözlü  sunum yapma, 2. dönemde yapılan sınıf dergisi 

hazırlama, 3. dönemin sonunda yapılan bir dizi çekme gibi bazı farklı öğeleri içerir. Öğrencilerin yarısından 

fazlası Portfolyo tutma sürecini öğrenmeleri için çok yararlı bulduklarını belirtmiş ve değerlendirme 

toplantısına katılan öğrencilerin çoğu, bazen görevleri yerine getirmekte güçlük çektiklerini, ancak hepsinin 

de faydalarını kabul ettiklerini açıklamışlardır. Sınıf dergisi için hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin 

bazı önerileri vardır, bu öneriler B Bölümünde açıklanacaktır.  

Bölüm B: Öneriler ve Değişiklikler 

Programın gelişmesine yönelik yapılan ilk öneri,  programın hızı hakkındadır. Öğrencilerin %72,7'si 

ünitelerin revizyonu için yeterli zaman olduğunu düşünmesine rağmen, bazı öğretmenler ve öğrenciler ilk 

dönemde programın temposunun yavaş olduğunu, ancak diğer dönemlerin çok hızlı olduğunu belirtmiştir. 

Öğrenciler, 1. dönemde daha güdümlü olduklarını ve 2. dönemden sonra derslere odaklanmanın dersler 

zorlaştıkça daha da zor hale geldiğini ifade etmiştir. Böylelikle, programın gidişatı her bir ünitenin zorluk 
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derecesine göre yeniden düzenlenmiştir.  Böylelikle 1. dönem, zorluk derecesi yüksek dil bilgisi yapılarına 

daha fazla zaman ayıracak şekilde ünitelerin işlenmesi kararlaştırılmıştır. 

İkinci bir önemli değişiklik dinleme ve okuma becerileri üzerinedir.  Öğrenciler, bu becerileri geliştirmede 

yeterli kaynaklarının olmadığını ve dolayısıyla kendilerini yeterli hissetmediklerini bildirmiştir. Bu 

dönütün üzerine program düzenleme ofisince hazırlanmış ekstra dinleme ve okuma kaynaklarının 

hazırlanmasına karar verilmiştir. 1. dönem itibariyle dinleme kitapçığı derslere eklenmiş ve okuma kitapçığı 

öğrenci seviyeleri göz önünde bulundurularak 2. dönemden itibaren kullanılmaya başlanması 

kararlaştırılmıştır. Bu kitapçıklar,  aynı zamanda öğrencileri sınavlara yönelik sorulara aşinalık kazandırma 

amacıyla tasarlanmıştır.  

Yıl sonunda, öğrencilere bölüm dersleri ile ayrı bir yabancı dil dersi almayı isteyip istemedikleri ile ilgili 

sorular yöneltilmiştir. Öğrencilerin yüzde 81,3’ünün hazırlık programına devam etmekteyken alan 

İngilizcesi dersi almak istediği tespit edilmiştir.  Buna ek olarak, bölüm öğrencilerinin yüzde 50’den 

fazlasının da ayrı bir yabancı dili öğrenmek istediği görülmüştür.  Bu doğrultuda, 2019-2020 Akademik 

Yılı’nda  1. dönem itibariyle öğrencilere Almanca ve Rusça olmak üzere iki farklı ek yabancı dil dersi 

seçeneği sunulması ve öğrencilerden bir dili tercih edip o ders için başvuruda bulunmaları planlanmıştır.   

Son olarak, yazma ödevleri için kullanılan geri dönüt formlarında ufak bir değişiklik yapılmıştır. 

Öğretmenler için yazma ödevleri geri dönüt formları bütün alıştırmalar için aynıydı, fakat 

öğretmenler her bir ödev için daha detaylı bir geri dönüt formunun öğrencilerin yanlış ve 

eksiklerini daha somut görebilmesi adına daha faydalı olacağını belirtmiştir.  Buna uygun olarak 

gerekli değişiklikler yapılarak yeni dönüt formları hazırlanmıştır.   
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Ek 2: İngilizce Hazırlık Programı Ölçme ve Değerlendirme Süreçleri Değerlendirme Raporu 

2018-2019 Akademik Yılı’nda, Sınav ve  Müfredat Hazırlama Ofisi,  İngilizce Hazırlık Programında her 

seviye için 12 sınav (6 Kısa Sınav (PT) ve 6 Uzun Sınav(FT) ) hazırlamış ve yürütmüştür. Alpha ve Bravo 

seviyelerinde ise toplamda 24 sınav yazılmıştır. 

A. Güçlü Yönler 

Yukarıda belirtilen sınavları yazma ve yürütme sürecinde, Sınav ve  Müfredat Hazırlama Ofisi üyeleri 

herhangi bir problem yaşamamışlardır. Sınav yazma süreci göz önüne alındığında, tüm sınavlar yapı 

geçerliği ve kapsam geçerliliği gibi geçerlilik şartlarını yerine getirmiştir. Bu testlerde yer alan maddelerin 

müfredatta belirtilen, tanımlanmış yönleri açıkça ölçtüğü söylenebilir. Ayrıca, maddeler müfredatın 

içeriği ve hedefleri göz önünde bulundurularak yazılmıştır; bu nedenle, öğretimin tüm içeriğini ve 

amaçlarını temsil etmişlerdir. Maddelerle ilgili olarak, madde analizleri, çoğunun madde zorluğu ve 

madde ayrımcılığı açısından iyi bir test öğesinin gereksinimlerini karşıladığını göstermiştir. 

Sınavların yürütülmesi hususu ile ilgili olarak, gözetmenlere sınavlar ve nasıl gözetmenlik yapacakları 

hakkında bilgi verilmiştir. Yürütücülere, yazılı sınav kontrol listeleri ile sınavların kural ve aşamaları 

hakkında sözlü bilgi verilmiştir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, sınavların uygulanmasında 

gözetmenler ve koordinatörlerin arasında herhangi bir problem yaşanmamıştır. 

Anketlerden elde edilen veriler ve öğretim elemanlarından gelen geri bildirimler, sınavların içeriklerinin, 

ders kitapları ve programdaki seviyelere göre takip edilen müfredat uyarınca seçildiğini vurgulamıştır. 

Sınavlara ilişkin sadece iki olumsuz durum yaşanmıştır. Birinde; cevap anahtarı yanlış verilmiş; diğerinde 

ise iki doğru cevabı olan bir soru sorulmuştur. Ayrıca, öğretim görevlileri sınavların uygulanmasının 

akademik yıl boyunca doğru bir şekilde yapıldığını belirtmiştir. 

Bölümümüzde konuşma sınavları da sorunsuz gerçekleşmiştir. 1. dönemde bazı öğretim görevlilerimize 

konuşma sınavlarının yürütülmesine ilişkin ilk kez çevrimiçi eğitim verilmiş ve onlar da sınavlarının 

yürütülmesinde yüz yüze eğitim almış olanlar kadar başarılı bir performans sergilemiştir. Eğitimin 

sonuçları, tüm öğretim görevlilerinin web üzerinden eğitilebileceğini göstermiştir; böylece 

koordinatörlere diğer görevleriyle ilgilenebilecekleri daha fazla zaman kalacaktır. 

B. Gelişime Açık Alanlar  

Sınav yazma sürecine ilişkin olarak, Sınav ve Müfredat Hazırlama Ofisi üyeleri bazen sınavların nihai 

taslağını bölüm başkanlığına zamanında teslim etmekte zorluk çekmiştir. Bu  durum, ulusal bayramlar, 

Sınav ve Müfredat Hazırlama Ofisi üyelerinin sınav kontrolleri zamanında okulda bulunamaması, hafta 

sonu tatilleri ve bölümle ilgili diğer görevler gibi öngörülemeyen nedenlerden kaynaklanmıştır. Bu 



12 
 

sorunlarla başa çıkabilmek için, Sınav ve Müfredat Hazırlama Ofisi üyeleri beklenmedik durumları 

dikkate almalı ve her sınavın sunulması için teslim tarihlerini buna göre düzenlemelidir. 

Madde analizleri, test maddelerinin kalitesini ve sınavlarımızın güvenilirliğini değerlendirmede büyük 

önem taşımaktadır. Ancak, Sınav ve Müfredat Hazırlama Ofisi üyeleri bazı sınavlar için madde analizi 

yapamamıştır. Madde analizlerinin önemi göz önüne alındığında, Sınav ve Müfredat Hazırlama Ofisi 

üyeleri madde analizleri yapmaya daha çok dikkat etmelidir ki;  onlardan elde edilen değerli veriler, 

bölümümüz sınavları ve öğrencilerimizin performansı hakkında daha net bilgi verebilir. 

İşimizde mükemmelliğe olan bağlılığımız göz önüne alındığında, içerik geçerliliği olmayan maddeler, 

birden fazla doğru cevabı olan maddeler ve hatalı cevap anahtarları gibi yanlış test maddeleri yazmak 

Sınav ve Müfredat Hazırlama Ofisinde kabul edilmez. Bu nedenle, test yazma süreci ve cevap 

anahtarlarının hazırlanması konusunda daha dikkatli olunmalı ve maddeler tüm ofis üyeleri tarafından 

dikkatle gözden geçirilmelidir. 

C. Gelecek Akademik Yıl Planları 

İlk olarak, sınavların son teslim tarihlerinde aksaklıkların yaşanmaması için taslakların teslimine için 

program daha dikkatli şekilde hazırlanacaktır. 

Bölümümüzdeki öğretim görevlileri ile de paylaşılmak üzere her sınav için bir madde analizi yapılacak 

ve diğer istatistiksel veriler (belirli sınav bölümlerinin ortalama puanları, her bir öğenin seçeneklerine 

ilişkin cevapların dağılımı ve her sınıfın gelişimini gösteren grafikler) ile desteklenecektir. 

2019-2020 akademik yılı için sınavlarda farklı tür soruların olması kararlaştırılmıştır. Bu soru türleri 

sınavlarımızdaki soru çeşitliliğini artıracaktır. 

Ek 3: 2018-2019 Akademik Yılı Akademik İngilizce Programı Değerlendirme Raporu  

2018-2019 Akademik yılı sonunda, Akademik İngilizce Programı'ndaki tüm derslerin etkinliğini değerlendirmek 

için program değerlendirme anketi, öğretmen değerlendirme anketi ve eğitmenlerle odak grup toplantıları gibi farklı 

yöntemler uygulanmıştır. 

 

Öğrenci anketlerinden edinilen verilere göre, öğrenciler AİP derslerinin genellikle etkin bir şekilde yürütüldüğünü 

düşünmektedir (katılımcılar% 80'i bu maddeyi 3 veya üstü notlandırmıştır). Ayrıca, öğrenciler derslerin teknik 

İngilizce vermekte etkili olduğunu (% 76)  ve ders içeriklerinin güncel olduğunu (% 89) ve öğrencilerin 

bölümlerindeki diğer dersleri ile uyumlu olduğunu (% 80); bu yüzden diğer bölüm derslerini anlamalarında 

yardımcı olduğunu düşünmektedirler (% 80). 
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 Anket sonuçları bir önceki yılın sonuçları ile karşılaştırıldığında, program bir çok açıdan daha iyi sonuçlar almıştır. 

Örneğin, derslerin motive edici bulunması % 5, ders içeriğinin değerlendirme ile ilişkili olması % 6 oranında artış 

göstermiştir ve derslerin aktif katılımı % 4 oranında daha fazla teşvik ettiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, en 

çarpıcı artış “derslerin diğer bölüm dersleriyle uyumludur” (% 10) ve “İngilizce Hazırlık Bölümü Bölüm 

İngilizcesinin anlaşılmasında yardımcıdır” (% 9) maddelerinde görülmüştür. Bu, iki yılın öğrenci profili arasındaki 

farklardan kaynaklanabilir.  

2017-2018 Akademik Yılı'nda AİP öğrenci profili İngilizce Hazırlık Programı’nı tekrar eden öğrencilerden 

oluşuyordu. Odak grup toplantılarından da öğretim görevlilerinin ders içeriği, materyalleri, programların ilerleme 

hızı ve değerlendirme bileşenlerinden memnun oldukları anlaşılmaktadır. Sadece, “Havacılık Yönetimi İngilizcesi” 

derslerini veren öğretim görevlileri gelecek yıl notlandırma sisteminde bir değişiklik istedi. “Mühendislik 

İngilizcesi” derslerini veren öğretim görevlileri “katılım” notu hakkında olumlu geribildirim verdikleri için, , 

“Havacılık Yönetimi İngilizcesi” derslerini veren öğretim görevlileri de öğrencilerinin derse katılımlarını artırmak 

için kendi derslerinde denemek istediler. 

Akademik İngilizce Programındaki en büyük öğrenci grubu , “Mühendislik İngilizcesi” grubu olduğu için, 

“Mühendislik İngilizcesi” derslerini  veren öğretim görevlileri ile ayrı bir toplantı yapılmıştır. Dersle ilgili aşağıdaki 

geribildirimleri ve sorunları dile getirdiler:  

 Ders kitabındaki üniteler haftalık ders saatleri için yeterli olamamış ve öğretim görevlileri her ders saati 

için birçok ilave ders materyali hazırlamak zorunda kalmıştır. 

 Kitaptaki bazı üniteler öğrencilerin bölümleriyle ilgili olmaması sebebi ile ilgisini çekmemiş ve bu yüzden 

öğretim görevlisi derste zor anlar yaşamıştır.  

 Öğretim görevlileri mühendislik alanındaki bilgi ve becerilerinden emin olmadıkları için sınıfta kendilerini 

yetersiz hissetmişlerdir. 

 Öğrenciler birbirlerinin sunumlarını aktif olarak dinlemedikleri ve kendi sunumları için bile hazırlıklı 

olmadıkları için, sunumlar başka bir değerlendirme türüyle değiştirilebilir. 

 

Bu geri bildirimler / sorunlar ışığında, bir sonraki akademik yıl için aşağıdaki işlemlerin yapılacağına karar 

verilmiştir: 

 Öğretim görevlilerine bir sonraki akademik yılda daha fazla deneyime sahip olacakları ve derste daha 

yetkin olacakları konusunda tavsiye ve güvence verilmiştir. Ayrıca, 2018-2019 Akademik Yılı, ders 

materyallerinin ve programının yapıldığı ilk yıl olduğu için, tüm öğretim görevlileri programın avantajlarını 

ve zorluklarını birlikte yaşamış ve artılarını ve eksilerini fark edebilmişlerdir. Bu nedenle, 2019-2020 

Akademik yılında Mühendislik İngilizcesi dersinin daha kolay ve verimli bir şekilde yürütülmesi 

beklenmektedir. 
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 Öğretim görevlileri bir araya gelerek programda iyi giden ve programdan çıkarılması gereken ünitelere 

karar verecekler ve yapılan değişiklikleri gelecek yılki müfredat için uygulayacaklardır. 

 Bazı öğretim görevlilerine yeni programın üniteleri dağıtılacaktır. Söz konusu öğretim görevlileri, ilk 

olarak, bir önceki yıl kullanılan materyalleri bir araya getirecek ve Google Drive'da organize edecekler; 

gerekirse, yaz döneminde bu birimler için ekstra malzemeler, özellikle PPT'ler hazırlayacaklardır. 

 Öğretim görevlileri sunumlar yerine, her dönem değerlendirme için birkaç sınıf içi etkinlik yapmaya karar 

vermiş ve bazı öğretim görevlileri bu sınıf içi etkinlikleri (sınav, grup çalışması, projeler vb.) hazırlamak 

için görevlendirilmiştir. 
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Ek4 : Yabancı Diller Memnuniyet Anketi  
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