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GİRİŞ 

Bu araştırma, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren öğrencilerin 

2022-2023 Güz döneminde girdikleri derslerde sorumlu öğretim üyeleri tarafından aldıkları 

derslere yönelik memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümünde ders ve ders sorumlusu değerlendirilmesi amacıyla bölüm içi ve bölüm dışı toplam 

15 öğretim elemanı için 18 maddeden oluşan ankete 689 adet değerlendirme yapılmıştır. 

Katılımcılar 18 soruyu “Kesinlikle katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, 

“Katılıyorum” ve “Kesinlikle katılıyorum” seçenekleri arasından yanıtlamışlardır. 

BULGULAR 

 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde 

yürütülebilmesi ve üniversite bünyesinde bulunan ve ders veren öğretim elemanlarının 

verdikleri hizmete yönelik memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla hazırlanan ve 18 maddeden 

oluşan iç paydaş anketi öğrencilere uygulanmış ve bu rapor kapsamında sonuçlar özetlenerek 

değerlendirilmiştir. 

 

Tablo 1. Anket Soruları ve Sonuçları 

No Sorular Puan 

1 
Dersi yürüten öğretim elemanı öğrencilerin dersle ilgili sorumluluklarını dönem 

başında açıklamaktadır. 
68,9 

2 Dersi yürüten öğretim elemanı ders saatini etkin bir şekilde kullanmaktadır. 68,5 

3 Dersi yürüten öğretim elemanına ders dışında ulaşılabilmekledir. 69,2 

4 Ders düşünmeye ve araştırmaya sevk edici niteliktedir 68,7 

5 Ders önceden belirlenen plana uygun olarak işlenmektedir. 69 

6 Dersi yürüten öğretim elemanı ölçme ve değerlendirme sürecinde objektiftir. 68,7 

7 Dersteki ödevler ve etkinlikler dersin amacına uygundur. 68,9 

8 
Dersi yürüten   öğretim   elemanı   dersle   ilgili   kaynakları   dönem   başında 

önermektedir. 
68,8 

9 
Dersi yürüten öğretim elemanı öğretim teknolojilerini etkin bir şekilde 

kullanabilmektedir 
68,9 

10 Dersi yürüten öğretim eleman, öğrenciler arasında ayırım yapmamaktadır. 69,1 

11 Dersin içeriği, anlaşılır şekilde sunulmaktadır. 68 

12 
Dersin ölçme değerlendirme çalışmalarında, vize ve final sınavlarının yanı sıra 

ödev ve performans görevi gibi alternatif ölçme araçları kullanılmaktadır. 
68,6 

13 Dersi yürüten öğretim elemanı öğrencilerin soru ve eleştirilerine açıktır. 67,6 

14 Ders öğrencilerin etkin katılımını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 68,2 

15 Dersi yürüten öğretim elemanı sorulara geri bildirim yapmaktadır 68,6 
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Anket Sonuçları 
Dersin İşlenişi 

68,56 

68,56 68,63 

Ölçme ve Değerlendirme İletişim 

16 Dersi yürüten öğretim elemanı dersin başlangıç ve bitiş saatlerine uymaktadır. 68,1 

17 Ders önceden belirtilen ölçütlere göre değerlendirilmektedir. 68,5 

18 
Dersi yürüten öğretim elemanı öğrencilerin çalışmalarına  (ödev, proje vb.) 

anlamlı geri bildirimler vermektedir 
68,1 

Ortalama 68,57 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Yapılan anket soruları üç ana başlıkta incelenerek değerlendirilmiştir. Bu başlıkları konu 

eden anket maddeleri parantez içerisinde verilmiştir. 

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

• İletişim (3, 10, 13, 15) 

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

 
Buna göre bu başlıklarla ilişkili olan anket maddeleri birleştirilerek ortalamaları alınmış ve 

katılımcı memnuniyet sonuçları Şekil 1’de verilmiştir. Değerlendirmeye göre sorulara verilen 

cevaplar için puan dağılımı; 0-40 puan arasında “Kesinlikle katılmıyorum” ve “Katılmıyorum”, 

40-60 puan arasında “Kararsızım”, 60-100 puan arasında “Katılıyorum” ve “Kesinlikle 

katılıyorum” olarak belirlenmiştir. 

Sonuçlar incelendiğinde üzerinde durulan 3 madde için de katılımcıların çoğunun 68 puan 

ve üzerinde değerlendirme yaptığı görülmektedir. Bu değerlendirmelere göre öğrencilerin 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından genel olarak memnun oldukları 

anlaşılmaktadır. 

 

 

Şekil 1. Anket Sonuçları Radar Grafiği 



4  

ÖNERİLER 

1-) Teorik derslerde güncel örnekler, görsel uygulamalar, mesleki problemler vb. veriler ile 

dersin pekiştirilmesi önerilmektedir. Bu sayede öğrencinin ders esansında konuyu daha iyi 

kavrayabilmesi sağlanabilecektir. 

2-) Öğretim elemanı-öğrenci arasındaki iletişimin güçlenmesi için ders içi-dışı sempozyum, 

münazara, teknik gezi gibi uygulamaların yapılması iyi olabilir. 

3-) Kütüphane, internet gibi kaynakların kullanımının öğretilmesi öğrencilerin gelecekte daha 

iyi birer araştırmacı olmasını sağlayabilmektedir. Bu nedenle ders işlenişi sırasında öğrencilere 

araştırmaya yönelik görevlendirmeler verilmesi önerilmektedir. 


