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1. GiRi~ 

Yuksek6gretim kururnlannda yurutiilen egitim-6gretimin etkinligini ve niteligini 
belirleyen yontemlerden biri, her donem sonunda ogrencilere veri len anketlerle dersin 
ne kadar verimli i~lendigini saptamaktlr. 0grencilerin bu yontem yardlmlyla alml~ 
olduklan dersler hakkmdaki samimi du~iincelerini belirtmeleri, ogretim iiyelerinin 
vermi~ olduklan dersleri ve bgretim ybntemierini geli~tirmelerine yardlmcI olmanm 
yam Slfa, idarecilerin ogretim iiyeleriyle ilgili almacak kararlannda yol gosterici 
unsurlardan biri alma g6revini de gbriir. 

Ogrenci anketlerinin uygulanmasl konusunda ogretirn uyeJerinin bazi ¥ekinceleri her 
zaman vardlr. 0grencilerin anketleri objektif olarak cevaplaylp cevaplayamayacaklan 
ve anketlerin zaman igerisinde biT popuierite yan~masma d6n(l~me endi~esi, biryok 
ogretim iiyesinin kafasmdaki soru i~aretleridir. Bu nedenle, boyle bir yontemin 
uygulanmaya konulmasma bazl ogretim uyelerinin kar~l ylkmaSI normal 
kar~lianmahdlr. COhen l, ogrenci degerlendirmeleriyle ilgili olarak ~unlan soylemi~tir: 

"Ogre/wi degerlendirmelerine kar$l gosterilen olumsuz favlrlar, degi$ime 
kar$l tutumlardlf. Dgretim uyeleri ve idareciler, bgrenci degerlendirmeleri 
ile ilgili olumsuz g6rU~lerini, bilimsel bulgular yerine, genellikle ki~isel ve 
aglzdan aglZa dolaJan anekdotlarla desteklemeyi tercih ederler." 

Cohen tarafmdan dile getirilen gorii~ son derece dogrudur. Ogrenci 
degerlendirmelerine olumlu bakmayan agretim iiyelerinin gorii~lerini desteklemek 
amaclyla sdyledikleri ilk ~ey, "dgrencilere kolay smav yapllzp bol not verilirse, onlar 
da Yll sonundaki degerlendirmede 6gretim uyesine yuksek not verir" ~eklindedir. 
Ancak, boyle bir ifadenin ger,egi ne kadar yansltllgl tartl~ma konusudur. Kaql 
gorii~te olan ogretim iiyeleri, ogrencilerin ogretim iiyelerini degerlendirecek diizeye 
sahip olmadlklarml da i1eri siirerler. Bazllan ise, "iyi" hocalann belki ~u anda dii~iik 
not alacaklanOl, onlann degerlerinin ogrenciler tarafmdan ancak rr.ezun olduktan bir 
sure sonra anla~llabilecegini iddia ederler. 0grenci degerlendirmelerine gosterilen 
hakSIZ tepkilerin neden ge,ersiz olduklan, Felder' tarafmdan ortaya konmu~tur 

Anket sonu,lanm etkileyen ~iiphesiz bir,ok faktor vardlf. Bir veya iki kotii omegi 
gerek,e gostererek bu yontemin hi,bir i~e yaramadlgml i1eri siirmek miimkundiir. 
Ancak, anketlerin ne kadar giivenilir ve ge,erli oldugunun istatistiksel yantemlerle 
ara~tlf1lmaS1 gerekir. 0grenci degerlendirmeleri iizerine bugiine kadar yazilan makale 
ve kitap saYlsl 1500'un iizerindedir. 1971 ile 1988 ylilan arasmda yapllan 
ara~tlrmalarm sonu,lan, Cashin' tarafmdan ozetlenmi~tir. Bu konuda son Ylllarda 
yapilan ara~tlrmalafln sonu,lan, yine Cashin4 tarafmdan 1995 Ylhnda yaymlanml~tlr. 

1 Bring Research into Practice, Student Ratings of instruction: issues Jar improving Practice: New 
Directions for Teaching and Learning, M. Theall ve J. Franklin (Eds.), No. 43, 123~132, Jossey~Bass, 
San Francisco, 1990. 

2 What Do They Know Anyway?, Chern. Eng. Ed., 26 (3), 134-135 (1992). Bu makale, internet'teki ~ 
adresten de elde edilebilir: http://www.indiana.edtV>/o7Eteachinglfelder.html 

3 Student Ratings of Teaching: A Summary of the Research, IDEA Paper No. 20, Center for Faculty 
Evaluation and Development, Kansas State University, Manhattan, Kansas, 1988. Bu maleale 
Intemet'teki ~u adresten de elde edilebilir: http:lhVlvw.idea.ksu.eduipaperslpdjlIdea_Paper_20.pdj 

4 Student Ratings of Teaching: The Research Reyisited, IDEA Paper No. 32, Center for Faculty 
Evaluation and Development, Kansas State UniYersit)', Manhattan, Kansas, 1995. Bu makale 
intemet'teki ~u adresten de elde edilebilir: http:lhVlvw.idea.ksu.eduipaperslpdjlIdea_Paper_32.pdj 



2. OCRENCi ANKETLERiNiN GUVENiLiRLici 

Giivenilirlik, egitimde olyme ve degerlendirme literaturUnde tutarllllk, kararllhk ve 
genelle!tirilebilirlik konulanlll kapsar. Ogrenei anketlerinin gUvenilirligi ise genellikle 
tutarhhk, yani ogrencilerin sorulara benzer cevap verip vermediklerini §eklindedir. 
Giivenilirlik, ogrenei saYIslyla dogm orantlh olarak degi!ir. Ara!tlfma sanu9lan, 
6grenci degerlendirmelerinin guvenilir oldugunu ve ogretim uyesinin defS verme 
yonteminde degi!iklik yapmadlgl siireee ogrenei degerlendirmesi sonu91armm da 
degi!medigini gostermi!tir. Aneak, burada dikkat edilmesi gereken nokta, ankete 
katllan ogrenei saYlSldlL Slllif saYlSmm 10' dan az oldujiu veya smlftaki ogreneilerin 
2/3 'unden dah. azmm ankete katlldlgl dummlarda, sonu91ann gUvenilirliginin fazla 
olmadlgl gozlenmi!tir. 

3. OCRENCi ANKETLERiNiN GECERLiLici 

Egitimde ol9me ve degerlendirme amaelyla verilen bir smavm gegerliligi i1e ilgili 
temel som, smavm al9mesi gereken !eyleri al,iip al,medigidir. Ogrenei anketleri i9in 
bu sam, "anketteki sorulann ogretimin etkinligini ne ol,i1de ol,ebildigi" !eklinde 
degi!tirilebilir. "Ogrenci degerlendirmesinin hangi ama,la kullamlacagl ve anket 
sonu,larmm ge,erliligini destekleyecek ne gibi kanttlarm var oldugu" !eldindeki 
somlar, anketlerin geyerlilik boyutunu daha da karma!lk hale getirir. Buna aynea, 
"elde edilen verilerin ne anlama geldigi" somsu da eklenebilir. Anket sonueunda 
siirekli olarak yiiksek not alan bir ogretim iiyesi, anketlerde siirekli dii!iik not alan bir 
ogretim fiyesine gore daha "iyi" bir hoca mId,,? Bu ogretim iiyesi, ogreneilere daha 
,ok !ey mi agretmi!tir? Bu somlann her ikisine de verileeek eevap her zaman "evet" 
degildir. 

Ogrenci anketlerinden elde edilen sonu91arm degerlendirilmesinde gaz aniine 
almmasl gereken faktbrlerden bazllan "!aglda belirtilmi!tir: 

3.1 Dersteki Ogreuei SaylSl 

Ogrenei saYISI az alan derslerde, ogretim uyelerinin ogrenei degerlendirmelerinden 
genellikle daha yiiksek not aldlklan gazlenmi!tir. Ancak, Williams ve Dry' tarafmdan 
yapdan ara!tlfma, ogrenci saYlSmdaki bu etkinin, anket sonu,lannm gegerliligini fazla 
etkilemedigini gastermi!tir. 

3.2 Program Farkhhgl 

Feldman' tarafmdan yapllan ara!tlfmaya gore, giizel sanatlar ve be!eri bilimler 
programlanndaki agretim iiyeleri, ogrenei anketlerinden en yiiksek notlan almaktadlr. 
Bu programlarl azalan slfayla biyolojik bilimler, sosyal bilimler, i!letme, bilgisayar 
bilimleri, matematik, miihendisJik ve fen bilimleri programlan takip etmektedir. Fen 

5 A Further Look at Class Size, Discipline Differences and Student Ratings, Office of Instructional 
Resources, University afIllinois at Urbana-Champaign, 1992. 

6 Course Characteristics and College Students' Ratings of Their Teachers: What We Know and What 
We Don't, Research in Higher Education, 9, 199-242 (1978). 
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bilimleri ve matematik gibi programlarda ogretim Oyelerinin dO~Ok not almalanmn 
ba~hea nedenleri olarak derslerin zorlugu, kapsanacak konulann fazla olmaSl 
nedeniyle derslerin hlZh biyimde ijlenmesi ve derslerde ogreneilerden yak 
'Yah~malannm istenmesi g6sterilmi~tir. Benzer sonu9, Greenwald ve Gitlmore7 

tarafllldan yapdan ara~tlrma sonueunda da ortaya Ylkml~llr. 

3.3 Dersin AIU1~ Nedeni 

Dgreneilerin, oneeden ilgi duyduklan derslerin ogretim Oyeleriyle, seymeli olarak 
aldlklan derslerin ogretim uyelerine daha yOksek not verdikleri belirlenmi~tir. 

3.4 Dersin Diizeyi 

Braskamp ve Ory' tarafllldan yapllan ara~tlfma sonuylanna gore, Ii sans dOzeyindeki 
3. ve 4. Slmf derslerini veren ogretim uyeleri, genellikle 1. ve 2. Slmf derslerini 
verenlere gore biraz daha fazla yOksek not almaktadlflar. 

3.5 Dersin hlenme Yontemi 

Dersin dogrudan ogretirn uyesi tarafmdan anlatllmasl yerine, 6grencinin derse 
katllarak tartl~ma ortamllllll olu~turulmaSl ve/veya uygulamaya aglrllk verilerek 
i~lenmesi sonueunda, ogreneilerin dersi daha yuksek not ile degerlendirdikleri 
gorOlmO~tilr. 

3.6 Donem i~erisinde Verilen Notlarm Yiiksekligi 

Dgretim Oyesinin, ogreneilerin dersten ne kadar ogrendigini belirlemek amaelyla 
d6nem i'terisinde verdigi smav, ev odevi, proje, v.b. 'yi degerlendirmesi sonucunda 
vermi~ oldugu notlann dO~Ok veya yOksek olmaSl, anket sonueunda alacagl notu 
etkiler mi? Giri~ bbliimOnde de belirtildigi gibi, bu konu ogretim Oyeleri arasmda 
sOrekii tartl~ma konusudur. 

Etkin ogretimin teorik olarak en iyi kamtl, ogreneinin a dersten ne kadar ogrendigidir. 
Derste fazla ogrenen ogrenei, bunun dogal uzanllSI olarak dersten daha ytiksek not 
aimaYI beklemekte ve anketlerde ogretim Oyesine yOksek not vermektedir. Marsh ve 
Dunkin' tarafmdan yapllan ara~tlfma, dersten ytiksek not alma beklentisi iyinM alan 
ogrencilerin bgretim uyesine daha yOksek not verdiklerini gbstermi~tir. 

Bu konuyla ilgili yapllan diger ilginy bir ara~tlrma, aym dersin birden fazla gruba 
degi~ik ogretim Oyeleri tarafllldan aym kitap ve ders iyerigi ile ogretildigi durum iyin 
yapllml~llr. Aynea tOm gruplara, dersi veren ogretim Oyeleri dljmdaki ki~iler 

7 Journal of Educational Psychology, December 1997. En makale ile ilgili ozet bilgi intemet'teki 
http://weher.u. washington,edu/-agglpaingainlsupplement,html adresinden elde edilebilir. 

8 Assessing Faculty Work: Enhancing Individual and institutional Performance, Jossey-Bass, San 
Francisco, 1994. 

9 Students' Evaluations of University Teaching: A Multidimensional Perspective, Higher Education: 
Handbook of Theory andRe search, 1.e. Smart (Ed.), Vol. 8, 143-233, Agathon, New York, 1992. 
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tarafmdan hazlrlanan aym d6nem sonu smaVI verilmi~ ve 6gretim i1yeleri kendi 
gruplan dl~mdaki gruplann smavlanm degerlendirmi~tir. Bundan ama" "kolay smav, 
bol not, ogrenci degerlendirmesinde yiiksek not" ~eklindeki bir ,lkar ,atl~masml 
onlemektir. Elde edilen sonu,lar, ogrenci degerlendirmelerinde ytiksek not alan 
ogretim uyelerinin gruplanmn not ortalamasmm daha yi1ksek oldugunu g6stermi~tir. 
Bu ara~hrmanm rakamsal sonuylan Cashin4 tarafmdan ozetlenmi~tir. 

Marsb10
,11,12 tarafmdan yapllan ara~tlrmalar da benzer sonuylar vermi~ ve ogrencilerin 

dersi, ogretim uyesinin not verme yonteminden baglmS!z olarak objektif bi,imde 
degerlendirebildikleri gozlenmi~tir. 

4. ANKETLERiN VERiLiS YONTEMi 

Ogrenci degerlendirmesi amaclyla hazlrlanan anketlerin ne zaman ve nasii verilecegi 
ayn bir tartl~ma konusudur. Donem sanu smavlan slrasmda verilen anket sonuylanmn 
saglrklr sonu, vermedigi ara~l1rmayla belirlenmi~tir. 

AnketIerin donemin son haftasmda yapllmaS! akla gelen en manl1kh yakla~lmdlr. 
Ancak, bu durumda ogrencilerin, ozellikle donemin son haftasmda bdev/proje 
yeti~tirme, donem sonu smavlanna hazlflanma, v. b. gerek,elerle derslere devam 
etmeme ah~kanhklan nedeniyle, anketIerin ,ok az saYlda ogrenci tarafmdan 
cevaplandlfllmaSl tehlikesi bulunmaktadlf. Boyle bir durumun olmaS! halinde, 
anketlerin donemin sona errnesinden 2 bafta once verilmesi uygun olacaktlr. 
Anketlerin donern sonu smavlanndan bernen once verilmesi ise iyi sonuy 
vermemekte, sma v heyecam i,indeki ogrenciler, anketIeri geli~igUzel doldurmaktadlr. 

Ogrenciler, ogretim Uyesinden ,ekinmeden ders hakkmdaki fikirlerini anketIerde 
belirtebilmelidir. Anketlerde ogrenci adlaTi belirtilmiyarsa da, ogreneiler el 
Yl1ZJlarmdan ogretim uyesinin kendilerini belir/eyecegi endi~esinden uzak alarak 
anketleri daldurabi/melidir. Bu nedenle, anketlerin doldurulmaSl S1fasmda ogretim 
uyesinin smifta oimamasl ve anket kagltiarmm ogretim ayesi taraftndan 
akunmamas. gerekir. Bu ama,la uygulanabilecek yontem ~oyle olmahdlf: 

• Anketin yapllacagl dersin sana ermesinden yakla~lk yanm saat once, ogretim 
uyesi SlDtftan bir ogrenciyi temsilci seyerek anket formlanm teslim eder ve SlDlfl 
terkeder. 

• Seyilen ogrenci anket formlanm ogrencilere dagll1r, formlar doldurulduktan sonra 
bir zarfa koyarak agzml seloteyple kapatlf ve bOlUm veya fakalle sekreterine 
teslim eder. 

• BolUm veya fakUlte sekreterliginde toplanan zarflar, degerlendirmenin yapdacagl 
merkeze gonderilir. Degerlendirme sonuylan, ogrencilerin el yaztlanmn 
tanmmamaSl i,in, bilgisayar ,Iktllarl bi,iminde ilgili bolum ba~kanhklarilla veya 
dekanllklara gonderilir. 

10 Students' Evaluations of University Teaching: Dimensionality, Reliability, Potential Biases, and 
Utility, Journal of Educational Psychology, 76 (5), 707-754 (1984). 

II Applicability Paradigm: Students' Evaluations of Teaching Effectiveness in Different Countries, 
Journal of Educational Psychology, 78 (6),465-473 (1986). 

12 Students' Evaluations of University Teaching: Research Findings, Methodological Issues, and 
Directions for Future Research, International Journal of Educational Research, 11,253-388 (1987). 
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• Bolum bajkanhklan veya dekanhklar, degerlendirme sonuylarml kapah zarflann 
iyinde ilgili ogretim uyelerine dagmr. 

Ogrenei degerlendirmesi, universitelerimiz 110m oldukya yeni bir uygulama 
oldugundan, sonuylann gizli tutularak diger ogretim uyeleri ile ogreneilere 
bildirilmemesinde yarar vardlr. Ogrenei degerlendirmelerinin yaygm bir biyimde 
uygulandlgl Amerika Birlejik Devletleri 'nde bile bu konuda degijik uygulamalar 
bulunmaktadlr. Bazl universiteler sonuylan gizli tutarken bazllarmda sonuylar 
universitenin web sayfasmda verilmektedir. Dniversite yonetimi tarafmdan 
duzenlenen 6grenci degerlendirmesi anketIerinin sonuc-1anm web sayfasmda 
aYlkl.yan bazl universiteler junlardlr: 

• University of Colorado at Boulder (http://www.co[orado.edulpbaljcq) 

• University of Florida (http://www.aa.lljledulaaJdassitchevaVjormsltchjorm1.html) 

• Northwestern University (http://www.registrar,nwu,edu) 

University of Tennessee-Knoxville gibi bazi universitelerde ise anketler ogrenci birligi 
tarafmdan yapllmaktadlr. Buradaki amaylardan biri, ders se,iminde ogreneilere yol 
gostermektir. University of Tennessee'de sonu,lar hem Tennessee 101 adl verilen bir 
kitapylk halinde dagltIlmakta, hem de universitenin web sayfasmda 
(http:l(j'unne[web.utcc.utk.edul-sga) ilan edilmektedir. 

5. ANKETLERDE SORULACAK SORULAR 

Ogrenci degerlendirmesi amaelyla hazlrlanaeak anketlerde hangi somlarm somlacagl 
son dereee onemlidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ,ok fazla sam sorarak 
ogreneileri blktIrmamak ve somlan anketin ana ama,lan dogmltusunda belirlemektir. 

Gerek Braskamp ve Ory' gerekse Centra 13, ogrenei anketlerinde bulunmaS! gereken 
altl faktorli joyle tammlamljlardw 

• Dersin organizasyonu ve planlama 
• Aylkhk ve ileti~im becerileri 
• Ogrenci-ogretim uyesi ilijkisi 
• Dersin zorlugu, ders yliku 
• Smavlar ve degerlendirme 
• Ogreneilerin derden ogrendikleri 

Anket somlan degijik jekillerde hamlanabilir. Omegin, ogretim tiyesi ile ilgili olarak 
somlabileeek bir som, 

• Slnifla rahat ve arkada§9a bir ortam yaratmasl 
• Smifla rahat ve arkadaKa bir orlam yaratzr 
• Slnlfta rahat ve arkada§9a bir orlam yaratlf ml? 

gibi ,ejitli jekillerde hamlanabilir. 

13 Reflective Faculty Evaluation: Enhancing Teaching and Determining Faculty Effectiveness, Jossey
Bass, San Francisco, 1993. 
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" 
Sorulara verilecek cevaplar genellikle 5 veya 7 se,enekli olarak verilir. Sorulann 
hamlam! !ekline gore verilebilecek 5 se,enekli cevaplar (Mukemmel, iyi, Orla, Koru, 
90k Koru) veya (Kesinlikle Kalzlzyorum, Kalzlzyorum, Kararszzzm, Katzlmzyorum, 
Kesinlikle Katzlmzyorum) olarak ifade edilebilir. Anketlerde aynca, ogrencinin bazz 
ozelliklerini (cinsiyet, not ortalamasz, derse devam yUzdesi, v. b) belirten sorulann da 
bulunmas! faydahd!r. 

Amerika Birle!ik Devletleri'ndeki bazl iiniversiteler tarafmdan kullamlan anket 
formlan a!agldaki web sayfalanndan elde edilebilir: 

• University of Colorado (http.-I/www.colorodo.eduiphuljcqlj.ormisamplejorm.htmI) 

• Massachusetts Institute of Technology (http://cyherspace.mit.eduiCEGlhtdocs) 

Aynca, Penn State University'deki Cenler for Excellence in Learning & Teaching 
merkezi tarafmdan hamlanan bir croek, htlp://www.psu.eduicelVopen-ended.html 
adresinden elde edilebilir. 

Omek olmas! amaclyla, anketlerde sorulabilecek baz! sorular a!ag!da verilmi!tir. 

5.1 Ogretim Uyesi ile ilgili Sorular 

Derse hazlrlanmasl 
Konulan aylklama becerisi, sorulan net bic;imde cevaplandlrmasl 

• TahtaYI kullanma becerisi, gerektiginde derste gorsel malzeme kullanma 
• Soru sormaYl ozendirmesi, ogrencilerin dersin i§lenmesine katlhmml saglamasl 
• Konu§masmm duzgiinlOgti ve anla§lhr oimasl 
• Derse ilgiyi art!rmaSl, ders vermeyi i,inden gelerek yapmasl 
• Smlfta rahat ve arkada!,a bir ortam yaratmas! 
• Ders dl!mda eri!ilebilir olmasl 
• Konuyla ilgili bilgi diizeyi 
• Genel olarak ogretme becerisi 

5.2 Dersin i,lenmesiyle ilgili Sorular 

• Konularm amacma yonelik ve birbirini tamamlayan !ekilde i!lenmesi 
• Dersin i§lenme htzl 
• Kapsanan konulann miktan 

5,3 Kullamlan veya Onerilen Kaynaldarla ilgili Sorular 

Ders kitabmm ve onerilen diger kaynaklann 

• Kalayhk derecesi 
• Kanuyla alakas! 
• ilgi ,ekici olmas! 
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5.4 Smavlar ve Ev Odevleriyle ilgili Sorular 

• Smaviann derste i~lenen konulann iyerigine uygunlugu 
• Smav saYls! 
• Smavlardaki sorn saYlsl 
• Smavlann zorluk derecesi 
• SInavlann objektif olarak degerlendirilmesi 
• SlnavIann klsa surede degerIendiriIerek agrenciIere duyuruImasl 

• Ev odevi sayisl 
• Ev odevlerinin zaduk derecesi 
• Ev bdevlerinin klsa surede degerlendirilerek bgrencilere geri verilmesi 

5.5 Ogrenci ile ilgili sorular 

• Genel not ortalamasl 
• Derse donem boyunca ne kadar devam edildigi 
• Derse, ders saatleri dl~Inda haftada ortalama olarak aymlan saat 
• Dersin zorunlu olup olmadlgl 

5.6 Yazl ile Cevap Verilmesi Gerekenler 

• Dersin ara~tIrma garevlisiyle ilgili garU~ler 
• Ders iIe ilgili olarak yapllan uygulamalar (Iaboratuvar, studyo, ataIye, teknik ve 

mesleki geziler) hakkillda g6rU~Ier 
• Dersin daha etkin bi<;imde i~lenmesi i<;in oneriler 

5.7 Sorulabilecek Diger Sorular 

Yukanda verilen sorularIn yamnda ~uphesiz bir,ok soru daha sorulabilir. Omegin, 

• Dersin amaClnln dbnem ba~mda net olarak a91klanrnasl 
• Ogrencilerden neler beklendiginin (derse devam, adev, v.b.) dbnem ba~mda net 

oIarak a,lklanmasl 
• Ders sonunda azet yapllarak anemli noklalann vurgulanmaSi 
• Dersin i~lenmesi slfasmda se9iien orneklerin yararhhgl 
• Ogretim uyesinin ders saatlerine bagll kalmaSi 
• Ogretim uyesinin derslere aksatmadan gelmesi 

~eklindeki sorular da ankete eklenebilir. 

Anketlerde bulunmaSI gereken sorular konusunda universite yonetiminin amaCI bliyOk 
bnem ta~lr. Omegin, Minnesota Dniversitesi Senato'su, ankeller yardlffilyla a~agldaki 
konularda ogrencilerin gori.i~lerinin mutlaka almmaSlnI kararla~tlrml~tlr: 

• 0gretim uyesinin ogretme becerisi 
• Ogretim uyesinin konuyla ilgili bilgi dOzeyi 
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• Ogretim uyesinin 6grencilere kaql daVram~l Ve ilgisi 
• Dersin i!lendigi smlfm fiziki durumu (tahtaYI gbrme, bgretim Oyesini i!itebilme, 

derse katllabilme, v.b.) 
• Ogreneinin dersten ne kadar bgrendigi 

6. SONUe;: 

Ogrenei degerlendirmeleri Ozerinde son yirmi Yllda yapllan ara!tIrmalann 1!lgmda 
elde edilen sonu~lar !unlardlr: 

1. Ogreneiler, bgretim Oyesinin ders vermedeki etkinligini, ki!isel bzelliklerinden 
aylflp tarafSlz olarak degerlendirebilmektedir. Ornegin, bgreneilere babacan bir 
tavlrla yakla!an ancak, iyi ders anlatamayan bir bgretim Oyesi, degerlendirmede 
mutlaka yiiksek not alamamaktadlr. 

2. Ogretim Oyesi bilin~li olarak ders verme bi~imini degi!tirmedik~e, ogrenei 
degerlendirmesi sonu~lan Ylldan Ylla degi!iklik gbstermemektedir. Ornegin, 
tahtaYI etkin bir bi~imde kullanamayan ogretim Oyesi, bu konuda kendisine 
yapllan uyanlan gbzardl ederek ybnteminde degi!iklik yapmadlgl durumda, 
ylldan Ylla aldlgl not hemen hemen aym diizeyde kalmaktadlr. 

3. Ogrenei degerlendirmesinin daha nitelikli bir bgretim yapIlmasml saglayaeak 
!ekilde kullamlmaSl i~in, toplanan verilerin bgretim Oyesine, kendisini tehdit 
etmeyecek bir !ekilde sunulmaS! gerektnektedir. Ba!ka bir deyi!le, ogrenei 
degerlendirmesinden elde edilen sonu,lar, ybnetieiler tarafmdan bgretim Oyeleri 
Ozerinde baskl aracI olarak kullamlmamahdlr. 

4. Ogrenci degerlendirmesi sonucunda elde edilen veriler, genellikle agretim 
iiyelerinin ders verme ybnteminde degi!iklik yapmalan amaClyla ve bgretim 
Oyeleriyle ilgili ahnacak idari kararlarda kullamlmaktadlr. Anket sonu,larmm 
akademik yOkseltme ve atamalarda gbz bnOne alman blyiitlerden biri olmaS! Slk 
kar!Ila!llan bir durumdur. Orne gin, anketlerde dO!Ok not alan bgretim oyeleri i~in 
genellikle ileri siiriilen mazeretlerden biri, ",ok iyi bir ara§/lrlcldlr ancak, ders; 
k6/1i aniatlr' !eklindedir. Bu durumdaki bgretim Oyelerinden, akademik 
yiikseltme i~in Universite tarafmdan belirlenen bl,Otlerin iizerinde yaym yapmalan 
ve "iyi ara!tmel" olma niteliklerini kamtlamalarl istenebilir. 

Ogrenci anketleri ile derslerin degerlendirilmesi, Oniversitelerdeki egitim kalitesinin 
yiikseltilmesinde ba!vurulabilecek ybntemlerden birisidir. Aneak, bunun 
uygulanmasmda iyi niyetle hareket edilmesi ve sonu,lara etki eden bir~ok faktbriin 
g6z 6nune almmasl gerekir. 

Her ogretim ilyesinin milkemmel ders vermesini kimse beklememelidir. Ogretim 
uyelerimiz, doktora unvantnt aldtktan sonra ders verme y6ntemleri konusunda formal 
bir egitim gbrmeden kendilerini bgreneilerin kar!lSmda bulmaktadlrlar. Bu agretim 
Oyelerinin genellikle izledikleri ybntem, ogrenciyken derslerini aldlklan ogretim 
Oyelerinin kendilerine gOzel gelen taraflannl kendi ki!isel ozellikleri ile birle!tirmek 
!eklinde olmaktadlr. Ozellikle Egitim FakOltelerine sahip iiniversitelerimizin, etkili 
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ders verme yontemleri konusunda 6gretim tiyelerine y6nelik klsa soreli kurslar 
dozenlemeleri son derece yararll olacaktlr. 

Ogretim uyelerinin vermi~ olduklan derslerin kalitesini artlrmak i9in 
kullanabilecekieri baZI y6ntemler Ek-l'de verilmi.tir. Ogretim uyelerinin etkin 
bi9imde ders hawlamalanna yardlmcl olabilecek bilgilerin bUlundugu internet 
adresleri ise Ek-2'de verilmi~tir. 
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EK-I 

VERDiciNiz DERSiN KALiTESiNi NASIL ARTIRIRSINIZ? 

Ders verirken neleri iyi yaphgmlzl ve sahne performanslmzda ne gibi degi~iklikler 
yapmamz gerektigini belirlemek i,in kendi ba~Illlza uygulayabileceginiz ,e~itli 
yontemler bulunmaktadlr Bu yontemlerin ba~hcalan ~unlardlr: 

A.I Yazlh Anke! 

ilk ara smav sonuylanom belli olmasmdan soma dersinizle ilgili bir anket 
yapabilirsiniz. Bununla ilgili bir omek a~aglda verilmi~tir Anket formlanm 
dagltmadan once, elde edeceginiz bilgileri hangi ama,la kullanacagIlllz konusunda 
ogrencileri bilgilendirmenizde fayda vardlf. Ornegin, "Bu anketin amaCl, dersin sizler 
tarafmdan daha anlaJllzr ve zevkle takip edilebilir hale getirilmesidir. Sonu,larz 
sadece ben garecegim. Bu nedenle, IUtfen i,ten ve inandlgmlz Jekilde yanztlaYlnzz. 
Sonu,larz derledikten sonra sizlere azel olarak bildireceg;m." 

• Derste soru sonnaktan ,ekiniyorum (Kesinlikle katlhyorum ~ Kesinlikle 
katJlmlyorum) 

• Verdiginiz bmekler evde ders ,ahwken i~ime yanyor (Kesinlikle katlilyorum ~ 
Kesinlikle katllmlyorum) 

• Dersin i~lenme hlzl uygun (Kesinlikle katlhyorum ~ Kesinlikle katzlmlyorum) 

• Sizden a~aglda belirtilen konulara daha yok cnem verrnenizi isterim: 

• 

Kavramlann anlatllmasma daha fazla aynlmah 
Uygulamalar i,in daha fazla zaman aynlmah 
Kendi aramlzda ku,uk gruplar hal in de ,ah~mamlz saglanmall 
Smlfta daha yuksek sesle konu~mah 

Bu dcrstc 6grenmenize yardlmcl alan nedir? 

Evet D 
Evet D 
Evet D 
Evet [j 

Haylr D 
HaYlr D 
HaYlr D 
HaYlr D 

I. 
I 

Ogrcnmenize yardlmcl olmak i~in yapmaml istediginiz degi~iklikler nelerdir? 

1--"'NCCotCC: 'SO:o=n"liar=dan=-s=o=nra=-=pccar=an=,ccez:-:j,=j=-nd:;:e:-:c"CCerCijlccenl=er'-, =o-'s=o=-ru=y=a -:':::'er=jlC:ebiCjiCle=ce"k:-C:Cse=,=en=e"kl"'er=j=n -=s=lru=r:;::la=n=ru:-' 
g6stennektedir. 
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A.2 Dlj Gozlemci 

Meslekta~lannIzdan birisine dersinize girerek izlemesini ve d(i~(lncelerini size 
s6ylemesini rica edebilirsiniz. 

A.3 Odevler ve Smavlar 

Verdiginiz odev ve proje 9ah~malan ile yapugtnlz smavlarda 6grencilerin yapmt~ 
oldugu ortak yanll~hklar var llldlr? Hiybir ogrencinin yapamadlgl Slnav sorulan var 
mldlr? 

A.4 iudeks KartIan 

Bir dbnem bayunca ,e,itli kereler bgrencilere dersinizle ilgili sarular bulunan kartlar 
dagrtarak yamtlamalanm isteyebilirsiniz. Bu kartlarm her yUzunde bir saru 
bulunabilir. Sorular, dersinizle ili,kili genel yargJiar alu,turacak ,ekilde 
haZlrlanmahdlf. Ornegin, "Dersin i~/enme y6ntemiyle i/gili hir sorununuz var ml?" 
Aynca, "Sizden daha 90k . agzrltk vermenizi is/erim." veya ".. . yapugznIzda 
dersi daha iyi anhyorum" gibi eksik ciimleler ,eklindeki ifadeler de yer alabilir. 

A.S Dilek Kutusu 

Sllllfa bir kutu veya geni~ biT zarf getirerek ogrencilerden irnzaslz fikirlerini 
toplayabilirsiniz. Anlamadlklan kanular hakklllda du,('mcelerini sorabilirsiniz. Bu 
,ekilde, gelecek ders bajmda bu konulan hatlrlatarak duzeltmek ,anSlOrz olabilir. 

A.6 iki Dakikahk Sorular 

Ders sonunda bgrenciierden bir iki dakika i'iinde ~u sorulara cevap vermelerini 
isteyebilirsiniz: "Bu derste ogrendiginiz en anlamlz ~yey nedir? Bu dersten rzkarken 
aklzmzdaki en onemli soru nedir?" Bu soruiar, aniattlgllllz derste vermek istediginiz 
mesajlO yerine ula,lp ula,madrgl hakkmda bir fikir verecektir. 

Yeni bir kavraml anlattlglOtzda ogrencilere bir e~ bulmalannt sbyleyin. Biri yeni 
kavraml anlatlrken digeri dinleyip ona sorular sorsun. Bu deneyim, hem ogrencUer 
hem de ogretim uyesi aylsmdan kavramm anla~tltp ania~t1madtglnt belirlemek ic;:in en 
kesin ve kolay yollardan birisidir. Ejli ,ah,manm bir diger yalu da, e,lerin artak 
sorular sormaSl ya da e~lerin haZlrladtklan sorulan slOtfa sormalan ~eklinde olabilir. 

11 



A.S OgrenciJerin Se,li ya da Sessiz ifadeJeriIMimikJeri 

agreneilerin derste tavIrlan nasddIr? Klzgm, kafaSl kan~lk, merakh? agreneilerin 
yogunlugu slmftaki tartl~malara katlhyor mu? Slmfta sordugunuz somlara kayl yamt 
veriyor? 

A.9 Kendi Dii~iinceleriniz 

Her dersten sonra be~ dakikamzl geyen derse aymn. Ders planllllzl gozden gel'irin. 
Neier iyi gitti? Neden iyi gitti? Neleri degi~tirmeyi uygun bulursunuz? Bu gibi 
konular iizerinde dil~linmek, defs kalitesinin artlfllmasmda onemlidir. 
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EK-2 

DERS HAZIRLAMADA Y ARDIMCI OLABiLECEK BAZI 
iNTERNET ADRESLERi 

• http://sheridan-center.stg.brown.etlulpublications/J' eaclting Portfolio.shtml 
• hltp://www.psu.etlulcel//portfolio.html 
• http://www.psu.etluiceltinewsletter/ID_Nov93.html 
• http://idea.ksu.edu/poperS/intlex.html 
• http://www.doiit.gmu. edulinventiolrandybass. him 
• http://www.wsu.edu/provostlteaching.htm 
• hltp:llgarnel. ocns.fsu. etlul-jbraulportfolio. html 
• hltp://www.cs.uidaho.edu/-foster/portfolio.html 
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