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GİRİŞ 

Bu raporda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Ve Mimarlık 

Fakültesi’nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde fakültenin mimarlık 

bölümünde verilen derslere yönelik hazırlanan “Öğrenci Değerlendirme Anketleri” 

irdelenmiştir. Anketler tüm öğrenciler tarafından her bir ders için ayrı ayrı doldurulmuştur. 

Ankette öğrencilere 18 adet soru yöneltilmiş olup anket uygulaması öğrenci bilgi sistemi 

üzerinden yapılmıştır. 

Ankette öğrencilere yöneltilen sorular, öğretim üyesinin dersin ile ilgili öğrenciyi bilgilendirme 

durumu, ders işleyişi, öğretim üyesinin ders dışı zamanda ulaşılabilirliği, dersin öğrenciyi 

araştırmaya yönlendirme durumu, ders anlatımının müfredata uygunluğu, ölçme ve 

değerlendirme sürecinin objektifliği, ödev ve etkinliklerin ders amacına uygunluğu, öğretim 

elemanın teknolojik açıdan yetkinliği, öğrencilere eşit davranma durumu, eleştiriye açık olma 

durumu, ders saatlerine uyması vb. ifadelerle ders ve dersi veren öğretim üyesiyle ilgili ifadeleri 

sorgulamaktadır. 

Ankette katılımcılar 18 soruyu “Kesinlikle katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, 

“Kararsızım”, “Katılıyorum” ve “Kesinlikle katılıyorum” seçenekleri arasından 

yanıtlamışlardır. 

BULGULAR 

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde peyzaj mimarlığı bölümünde toplam 76 

adet “Öğrenci Değerlendirme Anketi” uygulanmış olup, öğrencilerin ankette yer alan ifadelere 

verdiği yanıtların yüzdelik ortalaması tablo 1’deki gibidir. Tabloda yer alan değerler peyzaj 

mimarlığı bölümünde güz döneminde ders veren tüm öğretim üyelerinin aldığı puanların 

ortalamasını içermektedir.  

Tablo 1. Anket Soruları ve Sonuçları 

No Sorular Puan 

1 
Dersi yürüten öğretim elemanı öğrencilerin dersle ilgili sorumluluklarını dönem 

başında açıklamaktadır. 
78,3 

2 Dersi yürüten öğretim elemanı ders saatini etkin bir şekilde kullanmaktadır. 78,3 

3 Dersi yürüten öğretim elemanına ders dışında ulaşılabilmekledir. 78,6 

4 Ders düşünmeye ve araştırmaya sevk edici niteliktedir 78,3 

5 Ders önceden belirlenen plana uygun olarak işlenmektedir. 78,3 

6 Dersi yürüten öğretim elemanı ölçme ve değerlendirme sürecinde objektiftir. 78,0 

7 Dersteki ödevler ve etkinlikler dersin amacına uygundur. 79,6 
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8 
Dersi yürüten öğretim elemanı dersle ilgili kaynakları dönem başında 

önermektedir. 
78,3 

9 
Dersi yürüten öğretim elemanı öğretim teknolojilerini etkin bir şekilde 

kullanabilmektedir 
77,3 

10 Dersi yürüten öğretim eleman, öğrenciler arasında ayırım yapmamaktadır. 78,9 

11 Dersin içeriği, anlaşılır şekilde sunulmaktadır. 79,6 

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

ödev ve performans görevi gibi alternatif ölçme araçları kullanılmaktadır. 
77,6 

13 Dersi yürüten öğretim elemanı öğrencilerin soru ve eleştirilerine açıktır. 78,6 

14 Ders öğrencilerin etkin katılımını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 79,9 

15 Dersi yürüten öğretim elemanı sorulara geri bildirim yapmaktadır 78,6 

16 Dersi yürüten öğretim elemanı dersin başlangıç ve bitiş saatlerine uymaktadır. 79,6 

17 Ders önceden belirtilen ölçütlere göre değerlendirilmektedir. 78,0 

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

anlamlı geri bildirimler vermektedir 
79,3 

Ortalama 78,62 

 

DEĞERLENDİRME 

Anket değerlendirme yapılırken soruların her biri eğitim-öğretime etki edecek bir durumla 

ilişkilendirilmiş ve sorular toplamda 3 ayrı konu başlığı altında toplanmıştır. Bu konu başlıkları 

ve sorulara göre dağılımı aşağıdaki gibidir; 

• 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 Dersin işlenişi 78,66, İletişim 78,68 ve Ölçme ve Değerlendirme 

başlığı ise 78,5 puan aldığı görülmüştür. Bu durumdan mimarlık bölümü öğrencilerinin, 

derslerin işleyişinden ve öğretim üyelerinden memnuniyet düzeylerinin iyi olduğu söylenebilir. 
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ÖNERİLER 

1-) Ders sorumlularının dönem başında dersin işleyişi ile ilgili öğrencileri net bir şekilde 

mümkünse haftalık programlar şekilde bilgilendirmesi sağlanabilir.   

2-) Öğrencilerin aktif bir şekilde derse katılımları sağlanabilmesi için ders içi uygulamaların 

artırılması öğretim elemanı-öğrenci arasındaki iletişimi güçlendirebilir.  

3-) Kütüphane, internet gibi kaynakların kullanımının öğretilmesi ve bu şekilde yardımcı 

kaynak kullanımına öğrencilerin teşvik edilmesi sağlanabilir. 

4-) Ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili öğrencilere gerekli bilgilendirme yapılabilir. 

Sınavların sonuçlarının belli bir kısmının yayınlanması ve ödev, proje vb. uygulamalarının 

notlandırma kriterlerinin yayınlanması sağlanabilir. 
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