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ING 401 

HAVACILIK İNGİLİZCESİ - I

Türkçe

Teorik

Lisans

Stüdyo: Diğer: 

Program Çıktıları

Uçuş esnasındaki iletişimlerde temiz, anlaşılabilir ve akıcı 

konuşma becerisine sahip olmak. 

Uçuş esnasında uygun dil işlevlerini kullanarak ilgili gramer 

yapıları ve cümle kalıplarını kullanarak doğru iletişim 

kurabilmek.

Uçuş esnasında havadaki ve yerdeki diğer havacılık 

unsurlarıyla iletişim kurabilecek yeterli kelime bilgisine sahip 

olmak.

Uçuş esnasında görevle ilgili konuları doğru anlayıp; karmaşık 

durumlarla ilgili soru sorabilmek.

Fakülte/YO Çıktıları 

Bilgiyi etkin bir şekilde kavramsallaştırma, uygulama, analiz 

etme, sentezleme ve değerlendirme becerisine sahiptir 

(Eleştirel Düşünme).

Yenilikçi fikir ve ürünleri yaratıcılıkla üretebilir (Yaratıcılık).

Liderlik, girişimcilik ve kendi kendini yönlendirme 

becerilerine sahiptir (Liderlik ve Girişimcilik)

Etik değer ve ilkeleri önemser; mesleki ve toplumsal yaşamda 

bunlara uygun davranır (Etik Davranış)

Bilgi gereksinimini anlar, tanımlar ve bu bilgiye ulaşır; bilgiyi 

etkili bir şekilde kullanıp başkalarıyla paylaşır (Bilgi 

Okuryazarlığı)

Yetki sahası içindeki konularda sorumluluk üstlenme ve  

disiplinli çalışma bilincine sahiptir (Sorumluluk Bilinci ve 

Disipliln Sahibi Olma).

AKTS DERS TANITIM FORMU

I. BÖLÜM (Senato Onayı)

Antalya Bilim Üniversitesi- Sivil Havacılık Yüksekokulu

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Pilotaj bölümü Zorunlu

Ulusal ve Uluslararası havacılık otoritelerinin belirlediği kurallar çerçevesinde temel olarak pilotlara İngilizce iletişim becerileri kazandırması üzerine 

yapılacak olan haberleşme usulleri hakkında çalışmalar, telsiz konuşmaları, konuşma kalıpları, senaryolara bağıl sözlü çalışmalar.

Öğrenim Çıktıları 

Telafuz: Havacılık camiasının anlayabileceği bir lehçe ve / veya aksan sahibi olacaklardır.

Yapı: Göreve uygun dil işlevlerini kullanarak ilgili gramer yapıları ve cümle kalıpları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Kelime Bilgisi: Görevle ilgili ortak konular hakkında konuşmak için yeterli kelime bilgisine sahip olacaklardır.

Anlama: Görevle ilgili konuları çoğunlukla doğru anlayıp; karmaşık veya sıra dışı durumlarla ilgili soru sorabilir hale geleceklerdir. 

Etkileşim: Sorulan sorulara hızlı ve yararlı yanıtlar verebilecek ve yanlış anlamaları kontrol edip; açıklığa kavuşturarak düzeltmeler 

yapabilir seviyede iletişim kurabileceklerdir.
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PUANLAMA

Yok

Yok

Yok

Öğrencilere Havacılık ile ilgili senaryolar üzerinden kelime bilgisi ve iletişim becerileri kazandırılması amaçlamaktadır.

II. BÖLÜM (Fakülte Kurulu Onayı)

Temel Çıktılar

PROGRAM ÇIKTILARI

Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin 

iletişim kurma rapor yazma ve sunum yapma  becerisi.

Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda 

etkin biçimde çalışabilme becerisi.

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye 

erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve 

kendini sürekli yenileme becerisi.

Proje yönetimi , risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik 

yönetimi, girişimcilik, ve sürdürülebilir kalkınma hakkında 

bilgi.

Sektörler hakkında farkındalık  ve iş planı hazırlama becerisi 

.

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci  ve etik ilkelerine uygun 

davranma.



PÇ17

PÇ18

Konu# Hafta Konu ÖÇ1 ÖÇ2 ÖÇ3 ÖÇ4 ÖÇ5

K1 1 Hava konuşmaları ve iletişimine giriş x x x x x

K2 1

Uçuş öncesi kontroller, gecikmeler, ek süre talep etme, 

karşılaşılan sorunları bildirme ve sorunla ilgili sebep 

belirtme
x x x x x

K3 1
Havaalanı işaretçilerini tanımlama, taksi ve bekleme ile 

ilgili konuşmalar, hava durumu ile ilgili konuşmalar x x x x x

K4 1
Kalkışta değişiklik talebi, pozisyon bildiren edatların 

kullanımı, uyarılar, zamanla ilgili ifadeler x x x x x

K5 1

Operasyonel durumlar, sıra dışı durumlar, sağlık 

sorunları ile ilgili durumlarda olasılıklarla ilgili 

senaryolar
x x x x x

K6 1

Plan değişikliği durumu, yaklaşma ve inişte 

karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili sebep sonuç ilişkisi 

kurma ve talepte bulunma
x x x x x

K7 1

İnişte yaşanabileecek olaylar, pistin durumu, inişle 

ilgili tehlikeler hakkında önerilerde bulunmak, reported 

speach kalıplrının kullanımı, yardım teklif etme, 

tavsiye ve fikir verme konuşmaları yapmak

x x x x x

K8 1

İniş sonrası park pozisyonuna taksi yapma,yaşanan 

olayla ilgili açıklamada bulunma ve açık ve net 

haberleşme 
x x x x x

K14 14 Dönem Sonu Sınavı x x x x x

No Ağırlık

40%

60%

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

Öğrenim Çıktılarının 

Kazanılmasının Kanıtı

Yüzde Oranı GRADE MARKS GRADE MARKS

40% A+ - C+ 60-64

60% A 95-100 C 55-59

A- 85-94 C- 50-54

B+ 80-84 D+ 45-49

B 75-79 D 40-44

B- 65-74 F 0-39

No Saat

Bir ara sınav yapılacaktır Ara 

sınav tarihleri dönem boyunca 

belirlenecektir.
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III. BÖLÜM (Bölüm Kurulunda Görüşülür)

Program Çıktıları

Sorulan sorulara hızlı ve yararlı yanıtlar verebilmek. 

Uçuş esnasında konuşmalar esnasında meydana gelebilecek 

yanlış anlamaları açıklığa kavuşturarak düzeltmeler 

yapabilmek.

Ödev

Proje

Öğretilen Konular, 

Konuların Öğrenim 

Çıktılarına Katkıları, ve 

Öğrenim Değerlendirme 

Metodları

Öğrenim Değerlendirme 

Metotları, Ders Notuna 

Etki Ağırlıkları, 

Uygulama ve Telafi 

Kuralları

Tür Uygulama Kuralı Telafi Kuralı

Final

Kısa Sınav (Quiz)

Katılım/Etkileşim

Dersin gerekleri; sınıf 

tartışmalarına katılım, sorulan 

soruların cevaplanabilmesi. 

Sınıf/Lab./Saha Çalışması 

Rapor

Ara sınav

Sunum

İstenildiği taktirde ders planına  

göre bir sonraki  haftanın 

derslerine hazırlıklı gelinerek 

anabaşlıklarda özet bir sunum 

yapılabilmesi. 

Harf Notu Belirleme 

Metodu

Bütün değerlendirmelerin başarıyla tamamlanması sonucu, ortalama not belirlenecek ve final harf notuna dönüştürülecektir.

Değerlendirme Yöntemi

Ara Sınav

Final

Diğer

TOPLAM 100%

Öğrenciler, sınıf çalışmaları ve tartışmalar yoluyla öğrendiklerini göstereceklerdir. Bu yöntemle disiplinli bir şekilde öğrenciden farklı konularda bağlantılar kurması 

istenmektedir.

Genellikle ders sonundaki en az bir soruyla her konunun öğrenim çıktıları tespit edilir.

Öğretim Metodları, 

Tahmini Öğrenci Yükü

Tür Açıklama

Öğretim elemanı tarafından uygulanan süre

Sağlık veya diğer haklı ve geçerli 

mazeretleri nedeniyle ara sınav ve 

final sınavına giremeyen öğrenciler, 

mazeretlerinin ilgili birim yönetim 

kurulunca kabul edilmesi 

koşuluyla, mazeret sınavlarına 

girebilirler. Sağlık raporları ile 

diğer haklı ve geçerli nedenlerin 

mazeret sınavına girmeye hak 

kazandırıp kazandırmayacağına 

ilişkin usul ve esaslar Senato 

tarafından belirlenir. SHGM 

mevzuatı uyarınca, alınmış olan 

sağlık raporunun içeriğine göre, 

pilotaj eğitimi için rapor son-rası, 

SMS yöneticisi tarafından yetkili 

hastane aracılığı ile sağlık yeterlilik 

yenileme belgesi istenebilir. 
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Laboratuvar 

Uygulama

Saha Çalışması

Öğretim Metodları, 

Tahmini Öğrenci Yükü

Sınıf Dersi

Sınıf dersinin işlenmesi, sözlü anlatım, tahtaya 

yazarak, elektronik medya sunumları ve soru cevap 

tekniği ile yapılacaktır. Öğrenmeyi güçlendirmek için 

örnek soru ve cevaplar çözülecek ve üzerinde 

yorumlar yapılacaktır.

Etkileşimli Ders
Öğretim görevlisi anlatılan konuya yönelik sorular 

sorar.

Problem Dersi 

Ders Tekrarı

Stüdyo

Ofis Saati

Öğrencinin ayırması beklenen tahmini süre

Proje

İsim & Soy isim Güneş Şanlıtürk

E-mail gunessanliturk@praxis.aero

Tel 5337074514

Ofis Perge Bulvarı Yerleşkesi Pilotaj Bölümü   

Görüşme saatleri
Önceden eposta yolu ile görüşme talebi ve görüşülecek konu hakkında bilgi verilmesi şartı ile mesai saatleri içinde 

görüşülmesine yönelik herhangi bir kısıt yoktur.

Ders Materyalleri

Zorunlu Oxford Havacılık İngilizcesi Kaynak Kitabı, MacMillan Havacılık İngilizcesi Kaynak Kitabı

Önerilen

Diğer

Akademik Dürüstlük

Okulla ilgili dürüstlük ihlallerini içerir ancak sadece kopya çekme, eser hırsızlığı ile sınırlı değildir, başkalarının 

çalışmalarını teslim etme, öğretim görevlisi ya da başkasının çalışmasını izinsiz kullanmayıda içerir. Hehangi bir dürüstlük 

ihlali ciddi bir akademik suçtur ve disiplin cezası vardır.

Engelli Öğrenciler SHGM-FCL gereği bölüm öğrencileri engele sahip değildir.

Güvenlik Konuları 

Esneklik
Ders konularının belirtildiği şekilde işlenmesine engel oluşturabilecek durumlar olabilir bu sebeble ders içeriği 

değişebilir. Öğrenciler değişiklikler hakkında bilgilendirilecektir.

Ödev

Ders Öncesi Hazırlık

TOPLAM 60 saat

IV. BÖLÜM

Öğretim Elemanı

mailto:gunessanliturk@praxis.aero

