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GİRİŞ 

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

programlarındaki ders ve ders sorumlularının değerlendirilmesi amacıyla öğrencilere yönelik 

bir anket uygulaması yapılmıştır. 

 2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde İnşaat Mühendisliği Bölümünde ders 

ve ders sorumlularının değerlendirilmesi amacıyla bölüm içi ve bölüm dışı toplam 23 öğretim 

elemanı için 504 adet anket yapılmıştır.  

 Anketteki sorular için “Kesinlikle katılmıyorum.”, “Katılmıyorum.”, “Kararsızım.”, 

“Katılıyorum.” ve “Kesinlikle katılıyorum.” şeklinde 5 adet seçenek sunulmuştur.   

BULGULAR 

Yapılan anketteki 18 sorunun her birine verilen yanıtların ortalaması alınarak bölüm 

bazında bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Tablo 1’de verilen cevaplara göre her bir 

sorunun ortalama puanları yer almaktadır. 

Tablo 1. Anket Sonuçları 

No Soru Puan 

1 Öğretim elemanı öğrencilerin dersle ilgili sorumluluklarını dönem başında 

açıklamaktadır. 

73,8 

2 Öğretim elemanı ders saatini etkin bir şekilde kullanmaktadır. 74,4 

3 Öğretim elemanına ders dışında ulaşılabilmekledir. 74,1 

4 Ders düşünmeye ve araştırmaya sevk edici niteliktedir. 73,1 

5 Ders önceden belirlenen plana uygun olarak işlenmektedir. 73,5 

6 Öğretim Elemanı ölçme ve değerlendirme sürecinde objektiftir. 74,6 

7 Dersteki ödevler ve etkinlikler dersin amacına uygundur. 74,4 

8 Dersi yürüten öğretim elemanı dersle ilgili kaynakları dönem başında 

önermektedir. 

74,0 

9 Öğretim Elemanı öğretim teknolojilerini etkin bir şekilde 

kullanabilmektedir. 

74,0 

10 Öğretim Elemanı öğrenciler arasında ayırım yapmamaktadır. 73,5 

11 Dersin içeriği, anlaşılır şekilde sunulmaktadır. 73,6 

12 Ölçme ve değerlendirme vize ve final yanında ödev ve performans gibi 

alternatif ölçme yöntem kullanılmaktadır. 

72,4 



13 Öğretim elemanı öğrencilerin soru ve eleştirilerine açıktır. 73,4 

14 Ders öğrencilerin etkin katılımını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 73,2 

15 Dersi yürüten öğretim elemanı sorulara geri bildirim yapmaktadır. 73,6 

16 Öğretim elemanı dersin başlangıç ve bitiş saatlerine uymaktadır. 74,9 

17 Ders önceden belirtilen ölçütlere göre değerlendirilmektedir. 74,5 

18 Öğretim Elemanı öğrencilerin çalışmalarına (ödev, proje vb.) anlamlı geri 

bildirimler vermektedir. 

73,5 

Ortalama 73,80 

 

DEĞERLENDİRME 

Anket 18 sorudan oluşmuş olup, 3 ana başlıkta değerlendirilmiştir. Bu başlıklar; dersin 

işlenişi, iletişim, ölçme ve değerlendirme olarak sıralanabilir. Aşağıda soruların bu ana 

başlıklara dağılımı verilmiştir. 

• Dersin İşlenişi (1,2,4,5,8,9,11,14,16) 

• İletişim (3,10,13,15) 

• Ölçme ve Değerlendirme (6,7,12,17,18) 

Bu ana başlıklar altında toplanan sorular incelendiğinde İnşaat Mühendisliği Bölümü 

genelinde dersin işlenişi konusunda 73,83 puan, iletişim konusunda 73,56 puan, ölçme ve 

değerlendirme konusunda 73,88 puan alındığı görülmüştür ve Şekil 1’de radar grafiği olarak 

verilmiştir. 

Değerlendirmeye göre sorulara verilen cevaplar için puan dağılımı; 0 – 40 puan arası 

“Kesinlikle katılmıyorum.” ve “Katılmıyorum.”, 40 – 60 puan arası “Kararsızım.” ve 60 – 100 

puan arası “Katılıyorum.” ve “Kesinlikle katılıyorum.” olarak belirlenmiştir. 

Tüm sorular incelendiğinde en düşük 73,56 puan ve en yüksek 73,88 puan alındığı 

görülmüştür. Belirlenen puan dağılımına göre, öğrencilerin genel olarak İnşaat Mühendisliği 

Bölümü ders ve ders sorumlularından her üç başlıkta da birbirine çok yakın şekilde memnun 

olduğu anlaşılmaktadır.  



 

Şekil 1. Anket Sonuçları Radar Grafiği 

 

ÖNERİLER 

 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü için 2021-2022 Eğitim 

Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için verilen öneriler ışığında her üç ana başlıkta da gelişim 

görülmektedir. 

1) Ölçme ve değerlendirme konusunda öğretim elemanlarından memnun olunmasına 

karşın, öğretim elemanlarının sınav sonrası cevapları öğrencilerle paylaşmaya özen göstermesi 

ve bunun kalıcı bir düzenle yapılması önerilmektedir. 

2) Aynı şekilde iletişim konusunun memnuniyet puanının yüksek olmasıyla beraber 

öğretim elemanlarının ders dışında, ofis saatleri uygulamaları yapılmalı ve mail adreslerini 

düzenli kontrol etmeleri önerilmektedir. 

3) Dersin işlenişi konusunda, ders içinde öğrenci katılımının artırılması, düşünsel 

etkinliklerin yapılması ve ders dışında ise araştırmaya yönelik ödevlerin artırılması önerilebilir. 
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