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Türk Hava Kurumu Üniversitesi 

Yabancı Diller Bölümü 

2020-2021 Güz Dönemi 

Güz Dönemi Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Çerçevesi 

 

Üniversitemiz Hazırlık programının güz dönemi, Covid-19 salgın dönemi “yeni normal” olarak ifade 

edilen süreç göz önünde bulundurularak ve öğrenci kazanımlarından taviz verilmeyecek şekilde tekrar 

yapılandırılmıştır. Yeni normal hazırlık programı ile ilgili bilgileri aşağıda bulabilirisiniz.  

1. Ön Eleme Sınavı 

Ön Eleme sınavı, eğitim öğretim yılı başında tüm yeni kayıtlı öğrencilere yapılan bir seviye belirleme 

sınavıdır. Öğrencilerimizin hazırlık programındaki düzeyleri bu sınav ile belirlenir. Öğrencilerin 

seviyelerini görebilmeleri ve seviyelerine göre bir sınıfa yerleşebilmeleri için bu sınava girmeleri önem 

arz etmektedir. 

Aşağıdaki tabloda da gösterildiği üzere 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında yeni kayıt yaptıran tüm 

öğrenciler için yapılacak olan Ön Eleme sınavı 14 Eylül Pazartesi günü Ana kampüste (Etimesgut-

Türkkuşu Kampüsü) yapılacaktır. 120 dakikalık bu sınav 3 bölümden oluşacak (okuma, dilbilgisi-

kelime ve dinleme) ve çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Sınav örneği web sitemizde mevcuttur.  

Sınava bir grup öğrenci sabah, bir grup öğrenci öğleden sonra alınacaktır. Öğrencilerimizin isimleri, 

sınıfları ve sınav saati 11 Eylül 2020 Cuma günü web sitemiz üzerinden duyurulacaktır 

(www.thk.edu.tr / www.ydb.thk.edu.tr).   

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Başlangıç 
Takvimi 

14.Eyl.20 Ön değerlendirme sınavı 

16-18 Eyl. 20 Yeterlilik sınavı 

25.Eyl.20 Sınıfların ilanı 

5.Eki.20 Hazırlık derslerinin başlangıcı 

 

2. Yeterlilik Sınavı 

Ön Eleme Sınavından 70 ve üzeri alan öğrencilerimiz yeterlilik sınavına girebilirler. Yeterlilik sınavı 16-

18 Eylül tarihinde Ana kampüste (Etimesgut-Türkkuşu Kampüsü)  yapılacaktır. 3 oturumda yapılacak 

sınavda 5 bölüm olacaktır; dinleme, dilbilgisi, okuma, yazma ve konuşma. Sınava girebilecek olan 

öğrencilerin isimleri ve sınav saatleri yukarıda belirtilen web sitelerinde duyurulacaktır.  

http://www.thk.edu.tr/
http://www.ydb.thk.edu.tr/


3. Çevrimiçi Hazırlık Programı 

2020-2021 Akademik yılı için YÖK tarafından üniversitelere iletilen kılavuzlar ışığında hazırlık 

okulumuz Güz Dönem derslerini çevrimiçi, Bahar Dönem derslerini ise yüz yüze sürdürmeyi 

planlamaktadır. Çevrimiçi program hazırlanırken öğrencilerimizin kazanımları ve programımızın 

çıktıları göz önünde bulundurulup zengin bir müfredat olmasına önem verilmiştir.  Çevrimiçi 

programımız 16 hafta sürecek olup her hafta 20-25 (seviyelere göre değişmektedir) saat dersin olması 

ve derslerin 35’er dakika olması planlanmaktadır. Seviyelere göre ders saatlerini aşağıdaki tabloda 

bulabilirsiniz.  

HAZIRLIK PROGRAMI DERS SAATLERİ 

Seviye Haftalık Ders Saati 

Alpha 25 saat 

Bravo 22 saat 

Charlie 20 saat 

 

Hazırlık programında kullanılacak olan kitapların temini hakkında web sitemizdeki bilgilendirmeler 

takip edilmelidir. Hazırlık programı dersleri 05 Ekim 2020 tarihinde saat 09.30’da başlayacaktır. 

Öğrencilerimiz sınıflarını 25 Eylül 2020 tarihinde web sitemizden öğreneceklerdir ve daha sonra 

derslerde kullanılacak çevrimiçi uygulamayı bilgisayar ve/veya telefonlarına indirerek giriş yapmaları 

gerekmektedir. Aşağıda kullanılacak olan platformlar ile ilgili detayları bulabilirsiniz.  

Çevrimiçi Platform 1: Microsoft Teams  

Microsoft Teams hem bilgisayarda hem de telefonda kullanılabilen bir platformdur. Kullanım için 

uygulamayı cihazınıza indiriniz. Okulumuz tarafından adınıza bir hesap tanımlanmış olup, kayıt 

esnasında verilmiş olan stu.thk.edu.tr uzantılı mail adresiniz Teams üzerinde kullanıcı adınız olacaktır. 

Sisteme sadece giriş yapılmış olması yeterlidir ve daha detaylı bilgilendirme 05 Ekim tarihinde sınıftan 

sorumlu öğretim görevlisi tarafından öğrencilere yapılacaktır.  

Çevrimiçi Platform 2: Moodle 

Okulumuza yeni kayıt yaptıran her öğrenci Moodle sistemimize eklenmektedir. Öğrenciler çevrimiçi 

program boyunca yapılacak olan sınavların bazılarını bu platformdan yapacaklardır. 05-09 Ekim 

tarihleri arasında tüm öğrenciler hesaplarını aşağıda belirtildiği şekilde aktifleştirmelilerdir.  

 sis.thk.edu.tr hesabınıza öğrenci numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız. 

 Dönem kısmında “2020-2021 Güz” döneminin seçilmiş olduğuna emin olunuz.  

 Genel bilgiler > Alınan dersler > Haz101 kısmına gidiniz ve TAMAM’a tıklayınız. 



 Moodle > Aktive et kısmını tıkladığınızda karşınıza kullanıcı adınızın ve şifrenizin çıktığını 

göreceksiniz. 

 Lütfen kullanıcı adınızı ve şifrenizi not ediniz ve yeni bir sekmede moodle.thk.edu.tr hesabına 

gidiniz. 

 Açtığınız moodle sayfasına not etmiş olduğunuz kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazıp moodle 

sisteminize giriniz. 

 Moodle sayfanıza girmiş olmanız hesabınızı aktive etmiş olduğunuz anlamına gelmektedir. 

 Eğer giremediyseniz lütfen öğretim görevlilerimize ders dönemimizin ilk haftasında iletiniz.  

 

Derslere Devam / Devamsızlık 

Hazırlık programımızda akademik yıl boyunca derslere %90 katılım zorunluluğu vardır ve her ders 

yoklama alınmaktadır. Öğrencilerin çevrimiçi platformlarda derslere aktif bir şekilde katılmaları 

gerekmektedir. Dönem sonu puanının %7.5’i öğrencinin derse katılım performansına göre 

belirlenecektir.  

Ölçme ve Değerlendirme 

Programımızda öğrenileni değerlendirmenin yanı sıra öğrenmek için değerlendirme yöntemi 

izlenmektedir. Bu yöntemden yola çıkarak çevrimiçi hazırlık programımızda ölçme ve değerlendirme 

sistemimizi iki farklı başlık altında açıklamaktayız.  

 Sınavlar 

Öğrencilerimiz 1 dönem boyunca 3 tane “progress test” olarak adlandırdığımız kısa ve 2 haftalık 

öğrenmeyi ölçmeyi amaçlayan içinde dinleme, dilbilgisi, kelime ve okuma becerilerinin olduğu 

değerlendirme sınavlarından, 3 tane ise “full test” dediğimiz tüm becerilerin olduğu daha kapsamlı 

sınavlardan olacaklardır. Sınavlarda tüm becerilerden soru geleceği gibi yazma sınavları ve konuşma 

sınavı farklı oturumlarda yapılacaktır. 1. dönem sonu puanının %50’si bu sınavlardan oluşturmaktadır. 

Tüm sınavların oranları çevrimiçi derslerin yapıldığı ilk hafta öğrencilere duyurulacaktır. 

 Performans Değerlendirmesi 

Yüz yüze eğitimimizde olduğu gibi çevrimiçi hazırlık programımızda da öğrencilerimizin aktif katılımı 

bölümümüzün misyonu için son derece önemlidir. Derslerin senkron kısımlarında gösterilen 

performans ve asenkron kısımlarda verilen görevlerin yapılması değerlendirme sistemimizin yapı 

taşlarındandır.  



Performans değerlendirmesinin en önemli yüzdesine sahip olan portfolyo oluşturmaya hem senkron 

hem asenkron derslerimizde çok önem vermekteyiz. Yeni normal dönemimizde portfolyo 

uygulamamız uyarlanarak ePortfolyo haline getirilmiştir. ePortfolyo içerisinde öğrencilerimiz yazma-

konuşma görevleri ve yansıtma raporlarını biriktireceklerdir. Yapılan her bir görevden alınacak notlar 

toplanacak ve dönem sonunda %20’lik bir bölüme sahip olacaktır. Portfolyo kullanımının nasıl olacağı, 

neleri içereceği nasıl değerlendirileceği ve biriktirileceği öğrencilerimize ilk ders haftasında 

aktarılacaktır.  

Çevrimiçi performans değerlendirmesinin bir diğer önemli unsuru verilen çevrimiçi ödevlerdir. Her 

sınıfın öğretim görevlisinin vereceği ödevlerin yanında geçen dönemden alınmış olan dönütler 

ışığında eklenmiş olan okuma ve dinleme alıştırmalarının olduğu platformlardan ödevler verilecek ve 

değerlendirilecektir. Değerlendirme sonunda alınan puanın %15’i öğrencinin dönem sonu puanına 

eklenecektir.  

Çevrimiçi performans değerlendirmesinin bir diğer bileşeni dönem sonunda yapılacak olan 

sunumdur. Sunum hazırlama, dili etkin bir şekilde kullanma ve çevrimiçi sunum becerisini 

geliştirebilecek bu içerik öğretim görevlilerimiz tarafından öğrencilere dönem içinde açıklanacak ve 

dönem sonunda %7.5 olarak öğrenci ortalamasına eklenecektir.  

Çevrimiçi derslerin ve hazırlık programımızın en önemli noktası derslere aktif katılımın esas olmasıdır. 

Öğrencilerimizin göstermiş oldukları katılım dönem sonu notuna %7.5 oranında etki edecektir.  

Ders dışı etkinlikler 

Hazırlık programımızda yüz yüze eğitimde olduğu gibi çevrimiçi programında da ders dışında yapılan 

İngilizce etkinliklere yer verilmiştir. Çevrimiçi ders dışı etkinlikler belirlenirken hem öğretim 

görevlilerimizin hem öğrencilerimizin etkin katılımı esas alınır.  

2020-2021 eğitim öğretim yılımızın ilk dönemi için belirlenen etkinliklerimiz aşağıdaki gibidir; 

Konuşma Kulüpleri 

Konuşma kulüplerinde yabancı öğretim görevlilerimizin belirleyeceği konular üzerinden günlük dil 

kullanımı arttırılarak öğrencilerimizin eğlenerek dile daha fazla maruz kalmaları amaçlanmıştır. 

Kulüpler öğretim görevlilerimiz tarafından haftanın bir günü 1 saat olacak şekilde düzenlenir ve 

duyurusu tüm sınıflara gönderilir. Günü gelen etkinlik için öğrencilerimize link gönderilir. Katılım 

tamamen gönüllük esasına dayalı olmakla beraber yabancı öğretim görevlilerimizle daha fazla 

etkileşimde bulunmak adına katılım önemsenmektedir.  

 



 

 İlgi Grupları 

İlgi grupları öğretim görevlilerimizin kendi ilgilerine göre seçtikleri bir konu hakkında kısa bir sunum 

yaptığı, konuya ilgisi olan öğrencilerin katkıda bulundukları veya daha detaylı bilgi aldıkları bir 

etkinliktir. Bu etkinlik sorumlu öğretim görevlisi tarafından her hafta belirli bir saatte duyurulur ve 

öğrenciler link aracılığıyla etkinliğe katılırlar.  

Toplantılar 

Hazırlık birimimizde en sık yapılan toplantı Haftalık Paylaşım Toplantılarıdır. Öğretim görevlileri her 

hafta en az bir kere toplanır ve hem o haftanın değerlendirmesini yapar hem de bir sonraki hafta için 

önemli hususlar üzerinde konuşurlar. Toplantı günü, saati ve linki öğretim görevlilerine program 

koordinatörü tarafından gönderilir ve toplantılara katılım zorunludur. Her toplantıda tutanak tutulur 

ve tüm öğretim görevlileri ile paylaşılır.  

Hazırlık programımızı değerlendirme ve geliştirme için yapılan bir diğer toplantı Öğrenci Temsilcisi 

Toplantılarıdır. Her dönem 3 kere yapılacak olan bu toplantılar için her sınıftan bir temsilci seçilir ve o 

temsilci sınıfının görüş ve önerilerini toplantıda paylaşır. Toplantı bitiminde konuşulanları aktarmak 

temsilcilerin sorumluluğunda olmakla beraber toplantı tutanakları hazırlık web sitemize o hafta 

içerisinde yüklenmektedir.   

Öğretmen Mesleki Gelişim Programı 

2020-2021 yılı Güz döneminde profesyonel gelişim programı içerisine çevrimiçi yansıtıcı öğrenme 

etkinlikleri ve kitap okuma kulüpleri yapılması planlanmıştır. Bu program hazırlık programında yer 

alan her öğretmenin gelişimine destek olmak ve birlikte öğrenmek için deneyimli eğitmenlerimiz 

önderliğinde yürütülecektir.  

Çevrimiçi Yansıtıcı Öğrenme 

Bu programa kadrolu tüm öğretim görevlilerimiz zorunlu, kısmi zamanlı öğretim görevlilerimiz ise 

isteğe bağlı olarak katılırlar. Dönem başında eğitmenlerimiz tarafından program akışı ve planlama 

tüm öğretim görevlilerimize aktarılır ve önerileri alınır. Sonrasında gönderilen nihai programlamaya 

göre öğretim görevlilerimiz derslerini kaydeder ve ardından bir akranları ve bir eğitmen ile birlikte 

ders hakkında konuşup paylaşımda bulunarak kendi etkin yönlerini görür ve geliştirilmesi gereken 

noktalar üzerinde tartışırlar. Bu döngüyü her öğretim görevlileri bir dönem içerisinde iki kere yapar ve 

dönem sonu geldiğinde elde ettikleri gelişimi, değişimi veya ileride yapmak istediklerini çevrimiçi bir 

platformda herkese sunabilirler veya elde ettikleri verilerden bir makale çıkarıp paylaşabilirler.  



 

Kitap Kulübü 

Kitap okuma kulübü mesleki gelişim programımız için vazgeçilmez bir etkinliktir. Bu etkinlik içerisinde 

öğretim görevlilerimiz mesleki gelişimlerine katkıda bulunabilecek bir kitap seçerler ve her hafta 

belirli bir saatte çevrimiçi bir platformda toplanıp okudukları bölüm hakkında tartışır ve kendi 

uygulamalarına katkı sağlarlar. Kitap bittiğinde ise kulüp üyelerinden isteyenler bir sunum 

hazırlayarak meslektaşlarıyla paylaşımda bulunurlar.  

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi için yapılan planlamalar Yüksek Öğretim Kurumumuz 

tarafından Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi ışığında yapılmıştır ve salgın sürecinde günün 

şartlarına göre yeni planlamalar yapılabilir. 


