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GİRİŞ 

Bu araştırma, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren 

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

aldıkları hizmetlere yönelik memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla yapılmıştır. 18 maddeden 

oluşan anketi öğrenciler REBİS Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden doldurmuşlardır. Öğrenciler 

ankette bulunan soruları “Kesinlikle katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, 

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

güz döneminde bölümde verilen dersler için 1427 anket doldurulmuştur. 

BULGULAR 

Ankette yer alan bütün sorular, bu sorulara verilen yanıtların ortalaması ve genel 

ortalama sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Ankette yer alan sorular ve ortalama puanları 

No Sorular Puan 

1 
Dersi yürüten öğretim elemanı öğrencilerin dersle ilgili sorumluluklarını dönem başında 

açıklamaktadır. 
67,1 

2 Dersi yürüten öğretim elemanı ders saatini etkin bir şekilde kullanmaktadır. 67,5 

3 Dersi yürüten öğretim elemanına ders dışında ulaşılabilmekledir. 67,3 

4 Ders düşünmeye ve araştırmaya sevk edici niteliktedir 67,6 

5 Ders önceden belirlenen plana uygun olarak işlenmektedir. 67,4 

6 Dersi yürüten öğretim elemanı ölçme ve değerlendirme sürecinde objektiftir. 66,9 

7 Dersteki ödevler ve etkinlikler dersin amacına uygundur. 66,8 

8 Dersi yürüten öğretim elemanı dersle ilgili kaynakları dönem başında önermektedir. 67,2 

9 Dersi yürüten öğretim elemanı öğretim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilmektedir 66,9 

10 Dersi yürüten öğretim eleman, öğrenciler arasında ayırım yapmamaktadır. 67,2 

11 Dersin içeriği, anlaşılır şekilde sunulmaktadır. 67,3 

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

performans görevi gibi alternatif ölçme araçları kullanılmaktadır. 
66,2 

13 Dersi yürüten öğretim elemanı öğrencilerin soru ve eleştirilerine açıktır. 67,2 

14 Ders öğrencilerin etkin katılımını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 66,9 

15 Dersi yürüten öğretim elemanı sorulara geri bildirim yapmaktadır 66,9 

16 Dersi yürüten öğretim elemanı dersin başlangıç ve bitiş saatlerine uymaktadır. 67,1 

17 Ders önceden belirtilen ölçütlere göre değerlendirilmektedir. 67,3 

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

bildirimler vermektedir 
66,6 

Ortalama 67,07 

 

 Anket sonuçlarının genel ortalaması bölümdeki bütün dersler bazında 67.8 olup 32.2 

puanlık bir kayıp söz konusudur. Ankette en düşük puanı 66.2 ortalama ile 12. madde ve en 

yüksek puanı 67.6 ortalama ile 4. madde almıştır.  
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DEĞERLENDİRME 

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. 

Yapılan anket aşağıda verilen 3 başlık altında ele alınmıştır. 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. 

 

Şekil 1. Anket sonuçları 

Tablo 2’de anketin değerlendirme seçenekleri için puanlanma yapılmıştır. 
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4 
 

Tablo 2. Ankette yer alan seçeneklerin puanlandırılması 

Seçenek Puan 

Kesinlikle katılmıyorum 0-20 

Katılmıyorum 21-40 

Kararsızım 41-60 

Katılıyorum 61-80 

Kesinlikle Katılıyorum 81-100 

 

Sonuçlar incelendiğinde üzerinde durulan 3 madde için de öğretim üyeleri 

katılımcılardan 65 üstü puan almayı başarmıştır. Tablo 2’deki puanlama göz önüne alındığında 

katılımcıların çoğunlukla “Katılıyorum” seçeneğini işaretlediği söylenebilir. Anketteki bütün 

soruların ayrı ayrı ortalamaları göz önüne alındığı durumda da sonuç değişmemektedir. Elde 

edilen anket sonuçlarına göre öğretim üyeleri tarafından verilen derslerin genel olarak 

memnuniyeti sağlama konusunda başarılı olduğu söylenebilir. Ancak yine de gelişmeye açık 

yönlerin varlığının da göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bu bağlamda aşağıda bazı öneriler 

verilmiştir. 

ÖNERİLER 

Anket sonuçları 2022 yılı anket sonuçlarıyla karşılaştırıldığında belirgin bir farklılığın olmadığı 

ve o zamanki yapılan önerilerin tekrar gözden geçirilerek uygulanmaya çalışılması gerektiği 

görülmektedir. Bunlar: 

1-) Dersin işlenişi başlığı altında bulunan 1 ve 8 numaralı maddelerden alınan puanlar anketin 

genel ortalamasıyla paraleldir. Ancak sonuçların daha iyi seviyeye çıkarılabilmesi için dönem 

başında dersle ilgili yapılan oryantasyonların bölümdeki bütün derslere yayılması ve bunun 

dersin sorumlusu tarafından alışkanlık haline getirilmesi iyi olacaktır. Yine aynı başlık altında 

bulunan 2 ve 16 numaralı maddelerden, ders sorumlularının ders başlangıç ve bitiş saatlerine 

daha fazla dikkat etmelerinin gerekli olduğu görülmektedir. Bu iki maddenin nispeten düşük 

ortalama puana sahip olmalarına pandemide ders sürelerinin kısalması ve konuların 

yetişmemesi sebep olarak gösterilebilir. Ancak yine de bu durum ders sorumlusunun bu konuya 

özen göstermesine engel değildir. 9, 11 ve 14 numaralı maddelerin iyileştirilmesi için öğretim 

elemanlarının güncel teknolojiler hakkında bilgilendirilmesi ve bu teknolojileri kullanmaya 

teşvik edilmesi gerekmektedir. 

2-) İletişim başlığı altında bulunan maddeler için ders sorumlularının programlarına ofis saati 

eklemeleri iletişim ve ulaşılabilirlik açısından iyi olabilir. Ofis saati için yeterli vakti olmayan 
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ders sorumluları dersin bir bölümünü öğrencilerin soru ve cevaplarına ayırarak anlaşılmayan 

bölümlerin es geçilmesinin önüne geçilebilir. 

3-) Ölçme ve değerlendirme başlığı altında bulunan 6 ve 18 numaraları maddelerden alınan 

puanların iyileştirilmesi için öğretim elemanlarının sınavlardan sonra sınav sorularının 

cevaplarını öğrencilerle paylaşması, gerekirse derste soruların çözümlerinin yapılarak 

öğrencilere anlatılması önerilmektedir. Yine aynı başlık altına bulunan 12 ve 17 numaralı 

maddelerin puanlarının daha yukarıya çıkarılabilmesi için öğretim elemanlarının notlandırmada 

sadece vize ve final sınavına bağlı kalmadan proje, ödev ve kısa sınav sayılarını artırması 

önerilmektedir. Vize ve final sınavında tüm konuları kapsayacak şekilde soru çeşitliliğinin de 

sağlanması bu maddelerden (12 ve 17) alınan puanların artırılmasına fayda sağlayacaktır. 


