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GİRİŞ  

 

Bu araştırma, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini 

sürdüren öğrencilerin Üniversitenin ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin sunduğu 

hizmetlere yönelik memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla yapışmıştır. Bu amaçla, iki başlık 

altında hazırlanan ve toplamda 18 maddeden oluşan anket 2020-2021 Bahar Döneminde 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerine 4850 anket uygulanmıştır. Araştırma 

kapsamında elde edilen veriler çözümlenmiş ve değerlendirilmiştir. 

 

1. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Hizmetlerine İlişkin Memnuniyet Düzeyi  

 

Bu bölümde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından sunulan eğitim ve öğretim 

hizmetlerine ilişkin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin memnuniyet düzeyi 

analiz edilmiştir. Hizmetlerinden duyulan memnuniyete ilişkin bulgular 

“http://mmf.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/mmf-erdogan-edu-

tr/Anketler/Birim_Bolum_Hoca_Ders_ABC_M%C3%9CHEND%C4%B0SL%C4%B0K%20

VE%20M%C4%B0MARLIK%20FAK%C3%9CLTES%C4%B0.PDF” Fakülte web sayfasında 

özetlenmiştir. 

 

Öğrenci değerlendirme anketi sonuçları Birim, Bölüm, Öğretim Elemanı ve Alfabetik 

Ders olarak yine yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmadan elde edilen verilerin sunulduğu ve 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi mensubu öğrencilerin katılımı Mühendislik ve Mimarlık 

Fakültesi’nin sunduğu birtakım hizmetlere ilişkin veriler incelendiğinde katılımcıların toplam 18 

soruyu Katılmıyorum, Katılıyorum başlıkları altında 2 farklı kategoride yanıtladıkları 

görülmektedir.  

 

Sorulardan “ÖE öğrenciler arasında ayırım yapmamaktadır.” maddesi %67,9 ile   

katılımcılardan en fazla “Katılıyorum” yanıtını almıştır. En düşük “Katılıyorum” %66,5 ile 

“Ders düşünmeye ve araştırmaya sevk edici niteliktedir.” ve “Ölçme değ. vize ve final yanında 

ödev ve performans gibi alternatif ölçme yön. kullanılmaktadır.” ilişkin maddelere yanıt 

oluştururken bu durumu %66,6 ile “Ders öğrencilerin etkin katılımını sağlayacak şekilde 

düzenlenmiştir.” yanıtı takip etmektedir. 

 

 

 

http://mmf.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/mmf-erdogan-edu-tr/Anketler/Birim_Bolum_Hoca_Ders_ABC_M%C3%9CHEND%C4%B0SL%C4%B0K%20VE%20M%C4%B0MARLIK%20FAK%C3%9CLTES%C4%B0.PDF
http://mmf.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/mmf-erdogan-edu-tr/Anketler/Birim_Bolum_Hoca_Ders_ABC_M%C3%9CHEND%C4%B0SL%C4%B0K%20VE%20M%C4%B0MARLIK%20FAK%C3%9CLTES%C4%B0.PDF
http://mmf.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/mmf-erdogan-edu-tr/Anketler/Birim_Bolum_Hoca_Ders_ABC_M%C3%9CHEND%C4%B0SL%C4%B0K%20VE%20M%C4%B0MARLIK%20FAK%C3%9CLTES%C4%B0.PDF
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Tablo 1. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları  
 

 

http://mmf.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/mmf-erdogan-edu-
tr/Anketler/Birim_Bolum_Hoca_Ders_ABC_M%C3%9CHEND%C4%B0SL%C4%B0K%20VE%20M%C4%B0MARL
IK%20FAK%C3%9CLTES%C4%B0.PDF
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http://mmf.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/mmf-erdogan-edu-tr/Anketler/Birim_Bolum_Hoca_Ders_ABC_M%C3%9CHEND%C4%B0SL%C4%B0K%20VE%20M%C4%B0MARLIK%20FAK%C3%9CLTES%C4%B0.PDF
http://mmf.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/mmf-erdogan-edu-tr/Anketler/Birim_Bolum_Hoca_Ders_ABC_M%C3%9CHEND%C4%B0SL%C4%B0K%20VE%20M%C4%B0MARLIK%20FAK%C3%9CLTES%C4%B0.PDF
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2. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Eğitim ve Öğretim Hizmetlerine İlişkin Genel 

Memnuniyet Düzeyi  

Bu bölümde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ve Üniversite tarafından sunulan 

hizmetlere ilişkin genel memnuniyet düzeyi analiz edilmiştir. Katılımcılardan, Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi ve Üniversitenin bazı birimlerinin hizmetlerine yönelik genel memnuniyet 

düzeyini “1” ile “2” arasındaki ölçek üzerinde işaretlemeleri istenmiştir. “1” en düşük 

memnuniyet derecesini, “2” ise en yüksek memnuniyet derecesini göstermektedir. 

Öğrencilerin, hizmetlere yönelik genel memnuniyet düzeyine ilişkin sonuçlar Tablo 2’te 

özetlenmiştir. 

 

Tablo 2. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ve Üniversitenin bazı birimlerinin 

hizmetlerine ilişkin genel memnuniyet düzeyi. 

Memnuniyet Düzeyi  1 2 Toplam 

 F 1586 3264 4850 

 % 32.70 67.30 100 

 

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların %67,30’unun “2” yani “Katılıyorum” yanıtı ile 

birlikte olumlu yanıtını verdiği görülmektedir. “1” yani “Katılmıyorum” yanıtı ile olumsuz 

yanıt verenler ise tüm katılımcıların %32.70’ini oluşturmaktadır. Genel memnuniyet düzeyine 

bakıldığında ortalama memnuniyet derecesinin 2,69 olduğu ve genel memnuniyet oranının 

%67,30 olduğu görülmektedir {(2,692x100) / 4 = 67,30 => %67,30}. 

 

 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde eğitim ve öğretimine devam eden öğrencilerin, 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin sunduğu hizmetlere yönelik memnuniyet düzeyini 

ölçmek amacıyla hazırlanan ve 18 maddeden oluşan anket toplamda 4850 anket şeklinde 

öğrencilere sunulmuş ve katılımı ile uygulanmış ve bu rapor kapsamında sonuçlar özetlenerek 

değerlendirilmiştir. 

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin (bazıları üniversite birimleriyle ortak) sunduğu 

hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla katılımcılara yöneltilen tüm 
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maddelerde çoğunluk memnuniyetinin sağlandığı görülmüştür. Özellikle de Öğretim elemanları, 

“ÖE öğrenciler arasında ayırım yapmamaktadır.” Sorusuna yönelik memnuniyetin ölçüldüğü 

maddede “Katılıyorum” yanıtını verenlerin tüm katılımcıların %67.9’unu oluşturması ve en 

yüksek memnuniyetin elde edildiği madde olması dikkat çekmektedir. Yine Öğrencilere 

sunulan “Dersi yürüten öğretim elemanı sorulara geri bildirim yapmaktadır” sorusuna yönelik 

memnuniyet ölçüldüğü soruda tüm katılımcıların %67,7 gibi yüksek oran ile “Katılıyorum” 

yanıtı vermiş olması Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi açısından son derece önemli bir 

husustur. “Katılıyorum” yanıtı verenlerin oranının en düşük kaldığı maddeler ise %66,5’lik 

oran ile “Ders düşünmeye ve araştırmaya sevk edici niteliktedir.” ve “Ölçme değ. vize ve final 

yanında ödev ve performans gibi alternatif ölçme yön. kullanılmaktadır.”  maddeleridir. Bu 

durumun sebebi, Üniversitenin ve Mühendislik v Mimarlık Fakültesinin Öğrenci merkezli 

öğrenme ve çeşitli kuruluşlarda henüz akredite olmasından kaynaklandığı gösterilebilir. 

İlerleyen dönemlerde bu maddeler akretidasyon süreçlerinin sahaya tam anlamıyla yayılmasıyla 

geliştirilecektir. 

 

Katılımcılara yöneltilen 18 maddenin tamamı için memnuniyetin ortalamanın üzerinde 

olduğu görülmesi Fakülte adına son derece memnun edici bir husustur.  

 

Son olarak Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin hizmetlerine ilişkin genel 

memnuniyet oranı %67,30 olarak hesaplanmıştır. Bu oran genel olarak Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesinin sunduğu hizmetlere yönelik memnuniyeti sağlamakta başarılı olduğunu 

göstermektedir. 

 

 


