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KURUM ĠÇĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU 

YABANCI DĠLLER BÖLÜMÜ 

2019-2020 YILI 

ĠÇ DEĞERLENDĠRME 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. 

 

Ġletişim 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 2019-2020 Akademik Yılı’na ait 

öğretim elemanı ve öğrenci sayıları aşağıdaki gibidir:  

 

Tablo 1: Öğretim Görevlisi Sayıları 

  

Türk 

Yabancı 

Uyruklu 

Yarı 

zamanlı 

TOPLAM 

Öğretim Üyesi 1 - - 1 

Öğretim 

Görevlisi 

18 3 14 35 

 2 

Ankara MYO 

(görevlendirme) 

 

16 

Hazırlık 

Programı 

ve Lisans 

Dersleri 

3                       

Hazırlık 

Programı ve 

Lisans 

Dersleri 

 

 

 

Tablo 2: Ġngilizce Hazırlık Programı 2019-2020 Öğrenci Sayıları  

 

  

Türk 

Yabancı 

Uyruklu 

 

TOPLAM 

Ġşletme Fakültesi  114 - 114 

Mühendislik Fakültesi  221 - 221 

Hava Ulaştırma Fakültesi  6 - 6 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi  76 2 78 

 

TOPLAM 

 

417 

 

2 

 

419 
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Tablo 3: 2019-2020 Akademik Yılı Ġngilizce Hazırlık Programında Başarılı olan Öğrenci 

Sayıları  

 

FAKÜLTE BÖLÜM 

Haziran '20 

Geçen 

Öğrenci 

Sayısı 

Eylül '20 

Geçen 

Öğrenci 

Sayısı 

TOPLAM 

Hava Ulaştırma 

Fakültesi 
Pilotaj (İngilizce) 

6 5 11 

Havacılık ve Uzay 

Bilimleri Fakültesi 

Uçak Mühendisliği (İngilizce) 40 9 49 

Uzay Mühendisliği (İngilizce) 33 12 45 

Ġşletme Fakültesi 

Havacılık Yönetimi (İngilizce) 61 4 65 

İşletme (İngilizce) 3   3 

Lojistik Yönetimi (İngilizce) 17   17 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 70 12 82 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

(İngilizce) 70 6 76 

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 17   17 

Makine Mühendisliği (İngilizce) 21 1 22 

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) 13 3 16 

TOPLAM 351 52 403 

 

 

Yönetim Yapısı 

 

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

yardımcıları, 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.  
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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 öğretim elemanı-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 
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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 
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süreç içerisinde düzenli aralıklarla ölçme ve değerlendirme çalışmaları yürütülerek 

gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, 2019-2020 Akademik Yılında uygulanan İngilizce Hazırlık 

programı ve lisans programlarında takip edilen Akademik İngilizce Programı’nın 

değerlendirilmesine dair öğrenci ve öğretim elemanlarından toplanan veriler sonucunda yazılan 

genel değerlendirme raporu ve “Program Değerlendirme Anketi” sonuçları Ek’te 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. 
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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 öğretim 

elemanları 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: 2019-2020 Akademik Yılı Akademik Ġngilizce Programı Değerlendirme Raporu  

2019-2020 akademik yılı boyunca müfredat birimi, müfredatın her bir bileşeni için maddeler içeren bir 

program değerlendirme anketi gerçekleştirmiş ve ilk dönem için geri bildirim toplamak üzere öğretim 

elemanları, öğrenciler ve idare ile iki değerlendirme toplantısı düzenlemiştir. İkinci dönemde, pandemi 

nedeniyle tam bir değerlendirme anketi yapılamamış, ancak çevrimiçi döneme ilişkin geri bildirimlerin 

alındığı ve değerlendirildiği 3 mini anket yapılmıştır. Anketlerin ve toplantıların amacı, tüm 

paydaşlardan somut kanıtlar toplamak ve hem içinde bulunulan yıl hem de gelecek yıl için gerekli 

uyarlamaları yapmaktır. 

Bu rapor, anketler ve toplantılardan derlenen verileri ve verilerin analizinden sonra müfredat birimi 

tarafından yapılan uyarlamaları içermektedir. Rapor iki bölümden oluşmaktadır. Bölüm A, o akademik 

yılda olumlu geri bildirim alınmış bileşenleri gösterirken, Bölüm B ise paydaşlar tarafından yapılan 

öneriler ve bir sonraki akademik yıl için yapılan değişiklikleri / uyarlamaları içermektedir. 

Bölüm A: Olumlu Geribildirim 

Birinci dönemin sonunda öğrencilerimizle paylaşılan anket, öğrencilerin programın 

geneline yönelik algılarına dair veri toplamayı amaçlamaktadır. Toplanan verilere göre, 

öğrencilerin % 76,7'si programın tamamından memnun olduklarını ve programı ilgi 

çekici bulduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların yaklaşık % 80'i, programda her bir dil 

becerisi için yeterli süre ayrıldığını; böylece becerilerinin her birini geliştirebildiklerini 

beyan etmişlerdir. 

Öğrencilerin% 70,6'sı güncel bir materyal olduğunu söyleyerek ders kitabından 

memnuniyetlerini belirtmiştir. Öğrenciler, ders kitaplarına ek olarak hazırlanmış yardımcı 

kitapçıkları konuları gözden geçirmede çok etkili bulmuşlardır.  Geçtiğimiz yıl, 

öğrencilerin büyük çoğunluğundan öğretim elemanlarının bu kitapçıklardaki etkinlikleri 

sınıf içinde yapmak yerine ödev verdiğine dair bir geri bildirim alınması üzerine, öğretim 

elemanları ve koordinatörler tarafından kitapçıkların etkin kullanımı tartışılmış ve bu yıl 

kitapçıkların sınıf içerisinde kullanılmasına karar verilmiştir. Öğrencilerin neredeyse 

tamamı etkinlikleri sınıf içerisinde öğretim elemanları ile birlikte yapmaktan çok 

memnun olduklarını belirtmişlerdir. Bu geri bildirim sebebi ile gelecek yıl da 

kitapçıkların sınıf içerisinde kullanımına ilişkin uygulamaya devam edilmesi 

planlanmaktadır. 
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 Müfredat birimi, yıl boyunca tutulan portfolyolar, yapılan çevrimiçi ödevler ve 1. dönem 

sonunda yapılan öğrenci sunumları gibi performans değerlendirme bileşenlerinin 

uyarlanması ve takibinden de sorumludur. Bu bağlamda, öğrencilerin% 83,7'si portfolyo 

tutma sürecini öğrenmeleri için çok faydalı bulurken , %74, 8’i sunumları dil öğrenme 

sürecinde faydalı bulmuştur. 

2019-2020 Akademik Yılı ikinci döneminde (ikinci ve üçüncü periyot) pandemi nedeni 

ile yürütülen çevrimiçi öğretim programı tüm paydaşlar için yeni bir olgu olduğundan, 

tüm koordinatörler, öğretim elemanları ve öğrenciler için çok zorlu bir uyum süreci 

olmuştur. Ancak öğrencilere verilen mini anketler ve hem öğretim elemanları hem de 

öğrencilerle yapılan görüşmelerle toplanan veriler ışığında süreç başarıyla yürütülmüştür. 

Anketlerde ve toplantılarda öğrenciler, programa ilişkin önerilerinin gerçekten dikkate 

alındığını ve bu durumun programa olumlu yansıdığını; dolayısı ile çevrimiçi yürütülen 

programdan memnun kaldıklarını belirtmişlerdir. Öğrenciler bu süreci atlatmada öğretim 

elemanlarının gösterdiği özveri için de ayrıca memnun olduklarını belirtmişlerdir. 

Bölüm B: Öneriler ve Değişiklikler 

Tüm akademik yılı değerlendirmenin en önemli aşamalarından biri, doğru soruları 

sorarak programdaki engelleri ve boşlukları tespit edebilmek ve bu doğrultuda programı 

geliştirmeye yönelik önerileri üretebilmektir. Müfredat ofisi, tüm paydaşlardan olumlu 

geri bildirim almanın çok zor olduğunun farkında olup her bir veriyi programın 

etkililiğini arttırmak için kullanması gerektiğinin farkında olmalıdır. Raporun bu 

bölümünde, öğretim elemanları ve öğrencilerden toplanan verilerin analizleri ve 

toplantılardan elde edilen kanıt ve öneriler ışığında, yapılmasının iyi olacağı düşünülen 

uyarlamalar yer almaktadır.  Söz konusu değişikliklerin uygunluğuna ilişkin alınan 

onayları  takiben yeni uygulamalar bir sonraki akademik yıl başlamadan önce öğretim 

elemanlarına duyurulmaktadır. 

Yeniden gözden geçirilmesinin uygun olacağı düşünülen ilk husus programın hızı 

olmuştur. İlk dönemde öğrenciler programın hızından memnun olsa da, çevrimiçi 

sürdürülen programda hem öğretim elemanları hem de idare çevrimiçi öğretimde 

programın hızının öğrencilerden gelen geri bildirimlere göre şekillenmesi gerekliliğinin 

farkındaydı. Bu geri bildirimler doğrultusunda, önümüzdeki yılın ilk dönemi için 

programın hızının azaltılmasının uygun olacağına karar verilmiştir. 
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İkinci önemli değişiklik ise okuma becerisinin öğretimi üzerinedir. Öğrenciler, okuma 

becerilerini geliştirebilmek için yeterli kaynağa sahip olmadıklarını, dolayısıyla bu 

beceride kendilerini yeterli hissetmediklerini belirtmişlerdir. Bu geri bildirim, müfredat 

ofisi tarafından öğretim elemanları ve idare ile paylaşılmış ve okuma becerisi 

geliştirmeye yönelik çevrimiçi bir platformun kullanılmasına yönelik bir pilot uygulama 

yapılmıştır. Yılsonunda pilot uygulaması yapılan platform, farklı bir anket üzerinden 

değerlendirilmiş ve elde edilen verilere göre o seviyedeki öğrencilerin söz konusu 

platformdan çok memnun kaldıkları ve diğer seviyeler için de çok faydalı olabileceği 

sonucuna ulaşılmıştır. Böylece program müfredatına tüm seviyeler için okuma 

becerilerini geliştirebilmeye yönelik yeni bir uygulama (Achive3000) dâhil edilmiştir. 

Geçen yıl öğrencilere hazırlık programına devam etmekteyken “Alan İngilizcesi” dersi 

almak isteyip istemedikleri sorulmuş ve öğrencilerin % 81,3’ü dersi almak istediklerini 

belirtmiştir. Buna ek olarak, öğrencilere İngilizce Hazırlık Programına devam ederken 

ayrı bir yabancı dil dersi (Almanca & Rusça) almayı isteyip istemedikleri ile ilgili sorular 

da yöneltilmiştir. Öğrencilerinin yüzde 50’den fazlasının ayrı bir yabancı dili öğrenmek 

istediği görülmüştür.  Bu yıl söz konusu dersler müfredatta ikinci dönemin programına 

eklenmiş ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın etkinliğine ilişkin öğretim 

elemanlarının görüşleri alınmıştır. öğretim elemanlarından alınan dönütlere göre 

öğrencilerin bir kısmı derslere ilgi duyarken bir kısmı da ilgi göstermemiştir. Bu 

uygulamalara ilişkin çok somut bir delil olmadığı için gelecek yıl programın tekrar bir 

pilot uygulamasının yapılmasına karar verilmiştir.  

Öğrencilerin dil üretim performanslarının değerlendirilmesi süreçlerine dair geri 

bildirimleri incelendikten sonra, “performans değerlendirmesine” dair her bir bileşeni çok 

yararlı ve verimli buldukları fark edildi. Öğretim elemanları da dil öğretiminde 

performans değerlendirmesinin etkili olduğuna ilişkin görüş beyan etmişlerdir. Söz 

konusu geri bildirimler dikkate alınarak, 2020-2021 Akademik Yılı planlamasında, 

değerlendirme sisteminde performans değerlendirmesinin ağırlığının artırılmasına karar 

verilmiştir. 

Son olarak, “süreç odaklı yazma” uygulaması üzerinde küçük bir değişiklik yapılmıştır. 

Öğrenciler gelecek yıl bir e-portfolyo tutacaklarından, öğretim elemanları öğrencilerin 

ürünlerini çevrimiçi olarak değerlendireceklerdir. Böylece yazma ödevlerinin 
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değerlendirilme sürecinde “renk kodlaması” uygulamasının dâhil edilmesine arar 

verilmiştir.  

Sonuç olarak, tüm bu değişikliklere ve uyarlamalara ilişkin bilgilendirmeler yeni akademik yıl 

başlamadan önce öğretim elemanlarına yapılmıştır. Müfredat birimi, program geliştirmeye ilişkin geri 

bildirimin önemini vurgulayarak bir sonraki çevrimiçi yılın her aşaması için geri bildirim talep 

etmiştir. Toplantılara ilişkin kayıtlar toplantı tutanakları  ile kayıt altına alınmış ve tüm toplantı 

tutanakları bölümün web sitesine yüklenerek şeffaflık politikası kapsamında erişime açılmıştır. 

 

Ek 2: Ġngilizce Hazırlık Programı Ölçme ve Değerlendirme Süreçleri Değerlendirme Raporu 

2019-2020 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 

2019-2020 Akademik yılı için İngilizce Hazırlık Programı Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerini 

yüz yüze program ve çevrimiçi program için gerçekleştirilen süreçler olarak iki şekilde ele 

alabiliriz. Sınav ve Müfredat Hazırlama Ofisinin kalifiye, dinamik, özverili, alan bilgisi ve 

teknoloji kullanımında yetkin akademik personelden oluşması sebebi ile her iki süreç de başarılı 

bir şekilde yürütülmüştür. Her iki program için gerçekleştirilen sınav yazma sürecinde, tüm 

sınavlar için yapı geçerliği ve kapsam geçerliliği gibi geçerlilik şartları yerine getirilmiştir. 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,  her iki uygulamada da gözetmenlere sınavlar ve 

nasıl gözetmenlik yapacakları hakkında bilgi hem yazılı hem de sözlü olarak verilmiştir. 

Yürütücülere, yazılı sınav kontrol listeleri hazırlanmış sınavların kural ve aşamaları hakkında 

bilgilendirme yapılmıştır. Çevrimiçi sınav hazırlamak, yürütmek ve sınavların geçerlik ve 

güvenirliğini sağlamak bir anda göz önünde bulundurulması gereken konular olarak karşımıza 

çıkmıştır. Ancak, hem öğretim elemanlarımızın hem de öğrencilerimizin sürece entegrasyonunu 

sağlayabilmek adına çevrimiçi platformların aktivasyonu ve kullanımına ilişkin eğitimler 
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düzenlenmiş ve her iki taraf için de tam bir hazırbulunuşluluk oluşturmak için üstün bir gayret 

gösterilmiştir. Bu amaçla geçen yıllara ait soru havuzundan faydalanılarak not değerlendirmesine 

alınmayan, sistemin işleyişine dair öğrenciye  ve öğretim elemanlarına tecrübe kazandırma 

amaçlı deneme sınavları yapılmıştır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, sınavların 

uygulanmasında gözetmenler, koordinatörler ve öğrenciler 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. Çevrimiçi program için yürütülen yazılı sınavlar Üniversitemiz Moodle 

Platformu üzerinden gerçekleştirilmiş ve sınavların güvenilirliği için “Safe Exam Browser” 

entegrasyonu sağlanmıştır. Söz konusu sınavlara ilişkin koşulların bir anda ortaya çıkması sebebi 

ile altyapının hazırlanması ve iyileştirilmesi sürecinde diğer birimlerle koordineli çalışılmış ve 

yaşanabilecek sorunlar en aza indirgenmiştir.  

Bölümümüzde konuşma sınavları pandemi öncesinde yüz yüze; sonrasında ise canlı derslerin de 

yürütüldüğü platform olan MS Teams üzerinden gerçekleştirilmiştir. Her iki süreçte de sınavların 

yürütülmesine ilişkin öğretim elemanlarımıza eğitimler verilmiş ve bu sayede sınavlar pandemi 

öncesi ve sonrasında sorunsuz gerçekleştirilmiştir. 

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 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 verebilecektir. 
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Yukarıda bahsedilen gecikmeler ve aksaklıklar Sınav ve Müfredat Hazırlama Ofisi üyelerine 

destek olacak, onların iş yükü ve sorumluluklarını paylaşacak yetişmiş personel ihtiyacı 

olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda uygun niteliklere sahip yeni üyelerin tespit edilip 

yetiştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Bölümün ve programın kalbi diyebileceğimiz 

bu birim için üye artışı ve yedeklemenin büyük önem taşıdığı düşünülmektedir.  

C. Gelecek Akademik Yıl Planları 

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

için program daha dikkatli şekilde hazırlanacaktır. 

Sınav ve Müfredat Hazırlama Ofisinin daha etkin işleyebilmesi ve işleyişinin aksamaması için 

yedekleme ve yeni üye yetiştirme çalışmaları yürütülecektir. 

2020-2021 Akademik Yılı sınavları için soru türlerinin seçiminde çevrimiçi platform üzerinden 

gerçekleştirilecek sınavlara uygunluk gözetilecektir.  

 

Ek 3: 2019-2020 Akademik Yılı Akademik Ġngilizce Programı Değerlendirme Raporu  

Akademik İngilizce Programı (AİP) için program değerlendirmesi önceki yıllarda tüm akademik yılı 

içerecek şekilde her bahar döneminin sonunda yürütülmüştür. 2019-2020 Akademik Yılı, Bahar 

Döneminde ortaya çıkan pandemi koşulları nedeniyle öncelik yüz yüze gerçekleştirilen derslerin 

çevrimiçi olarak yürütülebilmesi için planlama ve uygulamalara verilmiştir. Bu sebeple, Akademik 

İngilizce Programının değerlendirilmesine ilişkin öğrencilere Program Değerlendirme Anketi 

uygulanamamış, anket verilerine dayalı takip Güz Döneminde gerçekleştirilen Öğretmen Değerlendirme 

Anketi ile sınırlı kalmıştır. Bu bağlamda, Akademik İngilizce Programı için program değerlendirmesi 

program koordinatörü ve bölüm başkanının değerlendirmesine ve öğretim elemanları ile gerçekleştirilen 

odak grup toplantılarına dayanmaktadır. 

Güz Dönemi (Yüz Yüze Program) 

2018-2019 Akademik Yılı AİP Değerlendirme Raporunda 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde 

ENG 113 Mühendislik İngilizcesi dersi için gerçekleştirilmesi önerilen, aşağıdaki eylemler 

gerçekleştirilmiştir: 
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Dersi veren öğretim elemanları bir araya gelerek dil öğretiminde etkili olduğu düşünülen ve programdan 

çıkartılması gereken içeriğe karar vererek gelecek yılın müfredatı için gerekli düzenlemeleri 

gerçekleştirmişlerdir. 

Yeni programda kullanılacak materyallerin hazırlanması için öğretim elemanları arasında görev dağılımı 

yapılmıştır. İlk önce, bir önceki yıl kullanılan materyaller gözden geçirilmiş ve derse ait Google Drive 

dosyasında gerekli güncellemeler yapılmıştır. Daha sonra ders içeriğini daha etkili şekilde aktarabilmek 

için yaz döneminde ilave materyaller- özellikle sunumlarda kullanılmak üzere PPT yansıları 

hazırlanmıştır. 

Toplantıda öğrenciler tarafından önceki yıllarda yapılan öğrenci sunumları yerine dönem boyunca 

değerlendirmeye imkân tanıyacak sınıf içi aktivitelerin yaptırılmasına karar verilmiş ve planlanan sınıf 

içi etkinlikleri (quiz, grup çalışması, projeler vb.) hazırlamak üzere öğretim elemanları arasında görev 

dağılımı yapılmıştır.  

Planlamaların dersi veren tüm öğretim elemanlarının ortak görüşü alınarak işbirliği içerisinde 

gerçekleşmesi, öğretim elemanlarının alana yönelik İngilizce dersini yürütürken içerik  ve işleyiş 

konusunda tecrübe kazanmaları sınıfta kendilerini daha özgüvenli hissettirmiştir. Öğrenciler,  dersin 

içeriğin ağırlıklı olarak uygulama temelli verilmesine dair özellikle sınıf içi etkinlikler hakkında olumlu 

geribildirim vermiştir. 

Akademik İngilizce Programında yer alan tek şubeli derslerin müfredatı daha bireysel olarak 

yürütülmüştür. Söz konusu dersleri veren eğitmenlerin tecrübeli olmaları dersin içeriğinin 

güncellenmesi ve aktarılmasına ilişkin karar alma süreçlerini bireysel yürütebilmelerine imkân 

tanımıştır.  

Güz Döneminde uygulanan Öğretmen Değerlendirme Anketleri sonucunda, Yabancı Diller Bölümünde 

Akademik İngilizce derslerini vermekle görevli öğretim görevlilerine ilişkin öğrenci memnuniyeti 

ortalaması 5.0 üzerinden 4.8 olarak tespit edilmiştir. Anket sonuçları, öğrencilerin İngilizce derslerinde 

eğitmenlerini alan bilgisi, disiplin, iletişim ve profesyonellik bağlamlarında oldukça başarılı bulduklarını 

göstermiştir. 

 

Bahar Dönemi (çevrimiçi senkronize) 

2019-2020 Akademik Yılı, Bahar Döneminde dersler, Kovid 19 Pandemisi sebebi ile uzaktan eğitim 

uygulaması yürütülene kadar planlandığı şekilde yüz yüze devam etmiştir. Pandemi döneminde, AİP 

dersleri 6 Nisan 2020 tarihi itibari ile MS Teams platformu üzerinden 25’er dakikalık 4 ders saatinde 
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çevrimiçi olarak (senkronize olarak) yürütülmüştür. Ayrıca bu  süreçte materyal paylaşımı ve ödev 

teslimi için UTAA Moodle platformu da aktif olarak kullanılmıştır. Derslerin müfredatı program 

koordinatörü tarafından yeniden düzenlenmiş ve öğretim elemanları düzenlenen çevrimiçi bir toplantıyla 

bilgilendirilmiştir. 

Ders materyalleri öğretim elemanları tarafından sunum yansılarına dönüştürülerek yeniden 

düzenlenmiştir. Tüm ara sınavların ve final sınavlarının formatı güncellenmiş ve değerlendirmeler 

teslim edilen ödev ve projeler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Sınıf içi etkinliklerden mümkün olanlar 

çevrimiçi öğrenci sunumlarına uyarlanmış, uzaktan eğitim kapsamında gerçekleştirilemeyecek olan 

uygulamalar iptal edilmiştir. 

Olağanüstü şartlar nedeniyle, Üniversite Senatosu derslere erişim güçlüğü yaşayan öğrencilerin 

durumunu da göz önünde bulundurarak derslere devam zorunluluğunun aranmaması yönünde karar 

almıştır. Bu bağlamda, öğrencilerin derslere güz dönemine kıyasla çok daha az devam ettikleri tespit 

edilmiştir. Öğrencilerin derslere düzenli olarak devam etmemelerinin öğretimin verimliliğini ve öğretim 

elemanlarının motivasyonunu düşürdüğü gözlemlenmiştir. 

Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin olarak, öğretim elemanları, öğrencilerin proje ve ödev teslimi 

formatında talep edilen sınavlarda, başlarda gerçekten zorlandıklarını gözlemlediklerini bildirmiştir. 

Öğrenciler teslim etmeleri gereken çalışmalar için daha özenli çalışmaları gerektiğinin farkına varmışlar 

ve özellikle ara sınavlardan sonraki süreci daha verimli değerlendirmişlerdir. Ara sınav ve final sınavları 

arasındaki dönemde öğrenci performanslarının arttığı gözlemlenmiş ve final sınavlarında (proje ve ödev 

teslimi)  iş kalitesinin ve öğrenci başarısının arttığı tespit edilmiştir.  
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Ek4 :  Yabancı Diller Bölümü2019-2020 Akademik Yılı  Program Değerlendirme Anketi  

 

Kişisel Bilgiler: 
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2019-2020 Akademik Yılı Ġngilizce Hazırlık Programına Ġlişkin Öğrenci Görüşleri: 
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2019-2020 Akademik Yılı Öğretim Elemanlarına Ġlişkin Öğrenci Görüşleri: 
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