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Süleyman Demirel Üniversitesi 2021-2022 eğitim öğretim yılında Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim 

Dalı’nda yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin lisans ve yüksek lisans düzeyinde 

öğrenim gören öğrencilere iki bölümden oluşan bir memnuniyet anketi uygulanmıştır. Anketin 

ilk bölümü 5li likert tipinde 26 maddeden oluşmaktadır. İkinci bölümü ise öğrencilerin 

görüşlerini yazılı olarak ifade edebilecekleri 4 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Memnuniyet 

anket sonuç raporu da bu iki bölüm temelinde oluşturulmuştur. Raporun birinci bölümünde 

anketten elde edilen veriler nicel olarak yüzde ve frekans değerleri temelinde sunulmuştur. 

Raporun ikinci bölümünde ise açık uçlu sorulardan elde edilen görüşler kategorize edilerek 

anabilim dalımızın güçlü ve geliştirilebilir yönleri bağlamında değerlendirilmiş ve geliştirilebilir 

yönlere ilişkin sunulan önerilere yer verilmiştir. 5li likert tipindeki 26 madde ve devamında 4 

açık uçlu soru aşağıda (bkz. Tablo 1) yer almaktadır: 

Tablo 1. Anketin Birinci Bölümünde Yer Alan 5li Likert Tipindeki 26 Madde 
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1 Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi olduğum için 
memnunum. 

     

2 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Fen 
Bilgisi Öğretmenliği öğrencisi olduğum için memnunum. 

     

3 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliğini 
diğer üniversitelerin Fen Bilgisi Öğretmenliğine tercih 
ederim. 

     

4 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliğini 
tercih yapacaklara öneririm. 

     

5 Yönetimin öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı duyarlı 
olmasından memnunum. 

     

6. Öğrencilerin kararlara katılımına olanak sağlanmasından 
memnunum. 

     

7. Öğretim elemanlarının öğrencilere karşı tutum ve 
davranışlarının olumlu olmasından memnunum. 

     

8. Öğrencilere haklarını kullanma fırsatlarının sunulmasından 
memnunum. 

     

9. Öğrencilerle ilgili bilgilerin zamanında ve doğru 
iletilmesinden memnunum. 

     

10. İlgi ve yeteneklerime uygun kulüp etkinliklerinin 
bulunmasından memnunum. 

     

11. Anabilim dalımızdaki öğretim elemanlarının sayısının yeterli 
olmasından memnunum. 

     

12. Derslerimizi yürüten öğretim elemanlarının nitelikli 
olmasından memnunum. 

     

13. Derslerimizin hedeflerinin açık olmasından memnunum.      

14. Derslerin izlencelerinin ulaşılabilir olmasından memnunum.      

15. Derslerle ilgili, kitap, ders notu gibi basılı ve görsel materyal 
yeterli olmasından memnunum. 

     

16. Üniversitede verilen yabancı dil eğitiminin yeterli 
olmasından memnunum. 

     



17. Öğrenci değişim programlarının (Erasmus, Mevlana, Farabi) 
etkin biçimde uygulanmasından memnunum. 

     

18. Ölçme ve değerlendirmenin (sınav, proje, vb.) dersin amaç 
ve içerikleri ile uyumlu bir şekilde yapılmasından 
memnunum. 

     

19. Her dersin izlencesinde ölçme ve değerlendirme kriterlerinin 
açıklanmasından memnunum. 

     

20. Sınav duyurularının zamanında yapılmasından memnunum.      

21. Her sınavdan sonra, sınav sonucu ile ilgili öğrencilere geri 
bildirim verilmesinden memnunum. 

     

22. Değerlendirmenin yalnız sınavlarla değil ödev ve proje gibi 
başka çalışmalarla da yapılmasından memnunum. 

     

23. Her öğrencinin bir danışmanı bulunmasından memnunum.      

24. Danışmanımın bana gerekli zamanı ayırmasından 
memnunum. 

     

25. Belirlenen danışmanlık saatlerinde danışmanımla 
görüşebilmekten memnunum. 

     

26. Danışmanımın akademik gelişimimi izlemesinden 
memnunum. 

     

 

Anketin 2. Bölümünde Yer Alan Açık uçlu sorular: 

1. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim 

görmekten mutlu olduğunuz üç nedeni gerekçeleri ile yazınız.  

2. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında 

karşılaştığınız problemlerden üçünü gerekçelendirerek yazınız. 

3. Anabilim dalımızda eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha kaliteli yürütülmesi için 

sizce yapılması gerekenler nelerdir? 

4. Anabilim dalımız ile ilgili genel olarak ifade etmek istediğiniz (varsa) görüş, öneri ve 

taleplerinizi yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Bölüm: 

Anketten Elde Edilen Nicel Verilerin Dağılımı 

 

1.1 Ankete Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri 

Ankete anabilim dalımızda öğrenim 

gören 121 öğrenci katılım göstermiştir. 

Katılımcıların %15,7’si (f:19) erkek ve 

%84,3’ü (f:102) kadın öğrencilerden 

oluşmaktadır.  

 

 

 

 

Ankete lisans 1., 2., 3., 4. 

sınıf ve yüksek lisans ders 

dönemi ile yüksek lisans 

tez dönemi olmak üzere altı 

farklı sınıf/dönem 

düzeyinden katılım 

sağlanmıştır. Katılımcıların 

%21,5’u (f:26) 1. sınıf; 

%19,8’i (f:24) 2. sınıf; 

%27,3’ü (f:33) 3. sınıf; 

%19,8’i (f:24) 4. sınıf; %2,5’u yüksek lisans ders dönemi ve %9,1’i yüksek lisans tez dönemi 

öğrencilerinden oluşmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Likert Tipi Maddelere İlişkin Verilerin Değerlendirme Sonuçları 

Aşağıda her bir maddeye ilişkin katılımcı öğrencilerin vermiş oldukları yanıtların dağılım 

grafikleri yer almaktadır.  

Madde 1. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi olduğum için memnunum. 

 

 

Anketin birinci maddesine 

ilişkin katılımcıların; 

%66,1’inin (f:80) 

“Katılıyorum”, %16,5’inin 

(f:20) “Kesinlikle Katılıyorum” 

yanıtını vermiş oldukları 

tespit edilmiştir. Verilerin 

dağılımı göz önünde 

bulundurulduğunda katılımcı 

öğrencilerin yüksek düzeyli olarak kabul edilebilecek bir oranda Süleyman Demirel 

Üniversitesi’nde öğrenim görmekten memnuniyet duydukları sonucu çıkarılmıştır. 

 

Madde 2. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Fen Bilgisi Öğretmenliği 

öğrencisi olduğum için memnunum. 

Anketin ikinci maddesine ilişkin 

katılımcıların; %59,5’inin (f:72) 

“Katılıyorum”, %23,1’inin (f:28) 

“Kesinlikle Katılıyorum” yanıtını 

vermiş oldukları tespit 

edilmiştir. Verilerin dağılımı göz 

önünde bulundurulduğunda 

katılımcı öğrencilerin yüksek 

düzeyli olarak kabul 

edilebilecek bir oranda anabilim 

dalımızda öğrenim görmekten memnuniyet duydukları sonucu çıkarılmıştır. 

 

Madde 3. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliğini diğer üniversitelerin 

Fen Bilgisi Öğretmenliğine tercih ederim. 

 

Anketin üçüncü maddesine 

ilişkin katılımcıların; 

%32,2’sinin (f:39) 

“Kararsızım”, %31,4’ünün 

(f:38) “Katılıyorum”, 

%10,7’sinin (f:13) ise 

“Kesinlikle Katılıyorum” 

yanıtını vermiş oldukları 

tespit edilmiştir. Verilerin 

dağılımı göz önünde 

bulundurulduğunda katılımcı öğrencilerin orta düzeyli olarak kabul edilebilecek bir oranda 

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliğini diğer üniversitelerin fen bilgisi 

öğretmenliğine tercih edecekleri sonucu çıkarılmıştır. 

 



Madde 4. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliğini tercih yapacaklara 

öneririm. 

 

Anketin dördüncü maddesine 

ilişkin katılımcıların; 

%50,4’ünün (f:61) 

“Katılıyorum”, %14’ünün ise 

“Kesinlikle Katılıyorum” 

yanıtını vermiş oldukları tespit 

edilmiştir. Verilerin dağılımı 

göz önünde 

bulundurulduğunda katılımcı 

öğrencilerin orta düzeyli 

olarak kabul edilebilecek bir oranda Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliğini 

tercih yapacak öğrencilere önerecekleri sonucu çıkarılmıştır.  

Madde 5. Yönetimin öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı duyarlı olmasından 

memnunum. 

Anketin beşinci maddesine 

ilişkin katılımcıların; %47,1’inin 

(f:57) “Katılıyorum”, %9,1’inin 

(f:11) ise “Kesinlikle 

Katılıyorum” yanıtını vermiş 

oldukları tespit edilmiştir. 

Verilerin dağılımı göz önünde 

bulundurulduğunda katılımcı 

öğrencilerin orta düzeyli 

olarak kabul edilebilecek bir 

oranda sorun ve önerilerine ilişkin yönetimin duyarlılığından memnuniyet duydukları sonucu 

çıkarılmıştır. 

Madde 6. Öğrencilerin kararlara katılımına olanak sağlanmasından memnunum. 

Anketin altıncı maddesine 

ilişkin katılımcıların; 

%49,6’sının (f:60) 

“Katılıyorum”, %11,6’sının 

(f:14) ise “Kesinlikle 

Katılıyorum” yanıtını vermiş 

oldukları tespit edilmiştir. 

Verilerin dağılımı göz önünde 

bulundurulduğunda katılımcı 

öğrencilerin orta düzeyli olarak kabul edilebilecek bir oranda anabilim dalında alınan kararlara 

katılım sağlamalarına olanak tanınmasından memnuniyet duydukları sonucu çıkarılmıştır. 

 

 

 

 



Madde 7. Öğretim elemanlarının öğrencilere karşı tutum ve davranışlarının olumlu 

olmasından memnunum. 

Anketin yedinci maddesine 

ilişkin katılımcıların; %59,5’inin 

(f:72) “Katılıyorum”, 

%14,9’unun (f:18) ise 

“Kesinlikle Katılıyorum” yanıtını 

vermiş oldukları tespit 

edilmiştir. Verilerin dağılımı göz 

önünde bulundurulduğunda 

katılımcı öğrencilerin orta 

düzeyli olarak kabul 

edilebilecek bir oranda anabilim dalında görev yapan öğretim elemanlarının öğrencilere yönelik 

sergiledikleri tutum ve davranışlardan memnuniyet duydukları sonucu çıkarılmıştır. 

Madde 8. Öğrencilere haklarını kullanma fırsatlarının sunulmasından memnunum. 

Anketin sekizinci maddesine 

ilişkin katılımcıların; %62’sinin 

(f:75) “Katılıyorum”, %14’ünün 

(f:17) ise “Kesinlikle 

Katılıyorum” yanıtını vermiş 

oldukları tespit edilmiştir. 

Verilerin dağılımı göz önünde 

bulundurulduğunda katılımcı 

öğrencilerin yüksek düzeyli 

olarak kabul edilebilecek bir 

oranda anabilim dalında öğrencilerin haklarını kullanma fırsatlarının sunulmasından 

memnuniyet duydukları sonucu çıkarılmıştır. 

Madde 9. Öğrencilerle ilgili bilgilerin zamanında ve doğru iletilmesinden memnunum. 

Anketin dokuzuncu maddesine 

ilişkin katılımcıların; 

%57,9’unun (f:70) 

“Katılıyorum”, %19’unun (f:23) 

ise “Kesinlikle Katılıyorum” 

yanıtını vermiş oldukları tespit 

edilmiştir. Verilerin dağılımı 

göz önünde 

bulundurulduğunda katılımcı 

öğrencilerin yüksek düzeyli 

olarak kabul edilebilecek bir oranda anabilim dalından bilgilerin zamanında ve doğru 

iletilmesinden memnuniyet duydukları sonucu çıkarılmıştır. 

 

 

 

 

 



Madde 10. İlgi ve yeteneklerime uygun kulüp etkinliklerinin bulunmasından memnunum. 

Anketin onuncu maddesine 

ilişkin katılımcıların; %47,1’inin 

(f:57) “Katılıyorum”, 

%11,6’sının (f:14) ise 

“Kesinlikle Katılıyorum” yanıtını 

vermiş oldukları tespit 

edilmiştir. Verilerin dağılımı göz 

önünde bulundurulduğunda 

katılımcı öğrencilerin orta 

düzeyli olarak kabul 

edilebilecek bir oranda ilgi alanlarına ilişkin kulüp etkinliklerinin olmasından memnuniyet 

duydukları sonucu çıkarılmıştır. 

Madde 11. Anabilim dalımızdaki öğretim elemanlarının sayısının yeterli olmasından 

memnunum. 

Anketin on birinci maddesine 

ilişkin katılımcıların; 

%52,9’unun (f:64) 

“Katılıyorum”, %13,2’sinin 

(f:16) ise “Kesinlikle 

Katılıyorum” yanıtını vermiş 

oldukları tespit edilmiştir. 

Verilerin dağılımı göz önünde 

bulundurulduğunda katılımcı 

öğrencilerin yüksek düzeyli 

olarak kabul edilebilecek bir oranda anabilim dalımızda görev yapan öğretim elemanı sayısının 

yeterli olmasından memnuniyet duydukları sonucu çıkarılmıştır. 

Madde 12. Derslerimizi yürüten öğretim elemanlarının nitelikli olmasından memnunum. 

Anketin on ikinci maddesine 

ilişkin katılımcıların; %62’sinin 

(f:75) “Katılıyorum”, %19’unun 

(f:23) ise “Kesinlikle 

Katılıyorum” yanıtını vermiş 

oldukları tespit edilmiştir. 

Verilerin dağılımı göz önünde 

bulundurulduğunda katılımcı 

öğrencilerin yüksek düzeyli 

olarak kabul edilebilecek bir 

oranda anabilim dalımızda görev yapan öğretim elemanlarının niteliğinden memnuniyet 

duydukları sonucu çıkarılmıştır. 

 

 

 

 

 



Madde 13. Derslerimizin hedeflerinin açık olmasından memnunum. 

Anketin on üçüncü maddesine 

ilişkin katılımcıların; %61,2’sinin 

(f:74) “Katılıyorum”, %15,7’sinin 

(f:19) ise “Kesinlikle Katılıyorum” 

yanıtını vermiş oldukları tespit 

edilmiştir. Verilerin dağılımı göz 

önünde bulundurulduğunda 

katılımcı öğrencilerin yüksek 

düzeyli olarak kabul 

edilebilecek bir oranda anabilim 

dalımızda verilen derslerin hedeflerinin açık olmasından memnuniyet duydukları sonucu 

çıkarılmıştır. 

Madde 14. Derslerin izlencelerinin ulaşılabilir olmasından memnunum. 

Anketin on dördüncü 

maddesine ilişkin 

katılımcıların; %55,4’ünün 

(f:67) “Katılıyorum”, 

%20,7’sinin (f:25) ise 

“Kesinlikle Katılıyorum” 

yanıtını vermiş oldukları tespit 

edilmiştir. Verilerin dağılımı 

göz önünde 

bulundurulduğunda katılımcı 

öğrencilerin yüksek düzeyli olarak kabul edilebilecek bir oranda anabilim dalımızda verilen 

derslerin izlencelerine erişim sağlayabilmekten memnuniyet duydukları sonucu çıkarılmıştır. 

Madde 15. Derslerle ilgili, kitap, ders notu gibi basılı ve görsel materyal yeterli 

olmasından memnunum. 

Anketin on beşinci maddesine 

ilişkin katılımcıların; %45,5’inin 

(f:55) “Katılıyorum”, 

%13,2’sinin (f:16) ise 

“Kesinlikle Katılıyorum” yanıtını 

vermiş oldukları tespit 

edilmiştir. Verilerin dağılımı 

göz önünde 

bulundurulduğunda katılımcı 

öğrencilerin orta düzeyli 

olarak kabul edilebilecek bir oranda anabilim dalımızda verilen derslere ait kitap, ders notu gibi 

basılı ve görsel materyallerin yeterli olmasından memnuniyet duydukları sonucu çıkarılmıştır. 

 

 

 

 

 



Madde 16. Üniversitede verilen yabancı dil eğitiminin yeterli olmasından memnunum. 

Anketin on altıncı maddesine 

ilişkin verilerin dağılımı göz 

önünde bulundurulduğunda 

katılımcı öğrencilerin 

üniversitemizde almış oldukları 

yabancı dil derslerinin 

yeterliliğine ilişkin; %42,1’inin 

(f:51) kararsız görüşe sahip 

olduğu, %33,8’inin (f:41) 

memnuniyet duyduğu, 

%24’ünün (f:29) ise memnuniyet duymadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Madde 17. Öğrenci değişim programlarının (Erasmus, Mevlâna, Farabi) etkin biçimde 

uygulanmasından memnunum. 

Anketin on yedinci 

maddesine ilişkin 

katılımcıların; %44,6’sının 

(f:54) “Katılıyorum”, 

%11,6’sının (f:14) ise 

“Kesinlikle Katılıyorum” 

yanıtını vermiş oldukları 

tespit edilmiştir. Verilerin 

dağılımı göz önünde 

bulundurulduğunda katılımcı 

öğrencilerin orta düzeyli olarak kabul edilebilecek bir oranda öğrenci değişim programlarının 

etkin bir biçimde uygulanmasından memnuniyet duydukları sonucu çıkarılmıştır. 

Madde 18. Ölçme ve değerlendirmenin (sınav, proje, vb.) dersin amaç ve içerikleri ile 

uyumlu bir şekilde yapılmasından memnunum. 

Anketin on sekizinci maddesine 

ilişkin katılımcıların; 

%61,2’sinin (f:74) 

“Katılıyorum”, %9,9’unun (f:12) 

ise “Kesinlikle Katılıyorum” 

yanıtını vermiş oldukları tespit 

edilmiştir. Verilerin dağılımı göz 

önünde bulundurulduğunda 

katılımcı öğrencilerin yüksek 

düzeyli olarak kabul 

edilebilecek bir oranda anabilim dalımızdaki derslerin ölçme ve değerlendirme süreçlerinden 

memnuniyet duydukları sonucu çıkarılmıştır. 

 

 

 

 



Madde 19. Her dersin izlencesinde ölçme ve değerlendirme kriterlerinin 

açıklanmasından memnunum. 

Anketin on dokuzuncu 

maddesine ilişkin 

katılımcıların; %59,5’inin (f:72) 

“Katılıyorum”, %12,4’ünün 

(f:15) ise “Kesinlikle 

Katılıyorum” yanıtını vermiş 

oldukları tespit edilmiştir. 

Verilerin dağılımı göz önünde 

bulundurulduğunda katılımcı 

öğrencilerin yüksek düzeyli 

olarak kabul edilebilecek bir oranda anabilim dalımızdaki derslere ait izlencelerde ölçme ve 

değerlendirme kriterlerinin açıklanmasından memnuniyet duydukları sonucu çıkarılmıştır. 

Madde 20. Sınav duyurularının zamanında yapılmasından memnunum. 

Anketin yirminci maddesine 

ilişkin katılımcıların; %62’sinin 

(f:75) “Katılıyorum”, %19’unun 

(f:23) ise “Kesinlikle 

Katılıyorum” yanıtını vermiş 

oldukları tespit edilmiştir. 

Verilerin dağılımı göz önünde 

bulundurulduğunda katılımcı 

öğrencilerin yüksek düzeyli 

olarak kabul edilebilecek bir 

oranda anabilim dalımızda sınav duyurularının zamanında yapılmasından memnuniyet 

duydukları sonucu çıkarılmıştır. 

Madde 21. Her sınavdan sonra, sınav sonucu ile ilgili öğrencilere geri bildirim 

verilmesinden memnunum. 

Anketin yirminci birinci 

maddesine ilişkin katılımcıların; 

%49,6’sının (f:60) “Katılıyorum”, 

%14,9’unun (f:18) ise “Kesinlikle 

Katılıyorum” yanıtını vermiş 

oldukları tespit edilmiştir. 

Verilerin dağılımı göz önünde 

bulundurulduğunda katılımcı 

öğrencilerin orta düzeyli olarak 

kabul edilebilecek bir oranda 

sınav sonuçlarına ilişkin geri bildirim verilmesinden memnuniyet duydukları sonucu 

çıkarılmıştır. 



Madde 22. Değerlendirmenin yalnız sınavlarla değil ödev ve proje gibi başka 

çalışmalarla da yapılmasından memnunum. 

Anketin yirminci ikinci 

maddesine ilişkin katılımcıların; 

%61,2’sinin (f:74) “Katılıyorum”, 

%14’ünün (f:17) ise “Kesinlikle 

Katılıyorum” yanıtını vermiş 

oldukları tespit edilmiştir. 

Verilerin dağılımı göz önünde 

bulundurulduğunda katılımcı 

öğrencilerin yüksek düzeyli 

olarak kabul edilebilecek bir 

oranda anabilim dalımızda farklı tür ölçme ve değerlendirme tekniklerinin kullanılmasından 

memnuniyet duydukları sonucu çıkarılmıştır. 

Madde 23. Her öğrencinin bir danışmanı bulunmasından memnunum. 

Anketin yirminci üçüncü 

maddesine ilişkin katılımcıların; 

%55,4’ünün (f:67) 

“Katılıyorum”, %19’unun (f:23) 

ise “Kesinlikle Katılıyorum” 

yanıtını vermiş oldukları tespit 

edilmiştir. Verilerin dağılımı göz 

önünde bulundurulduğunda 

katılımcı öğrencilerin orta 

düzeyli olarak kabul 

edilebilecek bir oranda anabilim dalımızda tüm öğrencilere danışman atanmasından 

memnuniyet duydukları sonucu çıkarılmıştır. 

Madde 24. Danışmanımın bana gerekli zamanı ayırmasından memnunum. 

Anketin yirminci dördüncü 

maddesine ilişkin 

katılımcıların; %47,9’unun 

(f:58) “Katılıyorum”, %19’unun 

(f:23) ise “Kesinlikle 

Katılıyorum” yanıtını vermiş 

oldukları tespit edilmiştir. 

Verilerin dağılımı göz önünde 

bulundurulduğunda katılımcı 

öğrencilerin yüksek düzeyli 

olarak kabul edilebilecek bir oranda danışmanlarının kendilerine gereken zamanı 

ayırmasından memnuniyet duydukları sonucu çıkarılmıştır. 

 

 

 

 



Madde 25. Belirlenen danışmanlık saatlerinde danışmanımla görüşebilmekten 

memnunum. 

Anketin yirminci beşinci 

maddesine ilişkin katılımcıların; 

%48,8’inin (f:59) “Katılıyorum”, 

%15,7’sinin (f:19) ise 

“Kesinlikle Katılıyorum” yanıtını 

vermiş oldukları tespit 

edilmiştir. Verilerin dağılımı göz 

önünde bulundurulduğunda 

katılımcı öğrencilerin orta 

düzeyli olarak kabul 

edilebilecek bir oranda belirlenen danışmanlık saatlerinde danışmanla görüşmekten 

memnuniyet duydukları sonucu çıkarılmıştır. 

Madde 26. Danışmanımın akademik gelişimimi izlemesinden memnunum. 

Anketin yirminci altıncı 

maddesine ilişkin katılımcıların; 

%46,3’ünün (f:56) “Katılıyorum”, 

%15,7’sinin (f:19) ise “Kesinlikle 

Katılıyorum” yanıtını vermiş 

oldukları tespit edilmiştir. 

Verilerin dağılımı göz önünde 

bulundurulduğunda katılımcı 

öğrencilerin orta düzeyli olarak 

kabul edilebilecek bir oranda 

belirlenen danışmanlarının akademik gelişimleri ile ilgilenmelerinden memnuniyet duydukları 

sonucu çıkarılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Bölüm: 

Açık Uçlu Sorulara Verilen Yanıtlara İlişkin Değerlendirme Sonuçları 

Anketin tüm açık uçlu sorularına verilen yazılı görüşler benzerlikleri temelinde kategorize edilerek 

aşağıda sunulmuştur: 

1. “Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında 

öğrenim görmekten mutlu olduğunuz üç nedeni gerekçeleri ile yazınız.” şeklinde 

yöneltilen soruya ilişkin katılımcı öğrencilerce aşağıda sıralanan 13 farklı kategoride görüş 

sunulduğu tespit edilmiştir.  

 

Öğrenciler tarafından sunulan görüşlerden bazıları şu şekildedir: 

 

“Akademik açıdan bize çok katkısı olduğu için mutluyum. Her akademisyen öğretmenimizin 

bizimle özel olarak ilgilenmesi beni mutlu ediyor. Ders kapsamı açısından günlük yaşamla 

sürekli bağdaşık olarak ilerlemeniz bize anlamlı ve kalıcı öğrenmenizi sağlamakta bu yüzden 

beni bu konu da çok mutlu ediyor.” Ö4 

 

“Öğretmenlerimle olan iletişimimizin, samimiyetimizin güzel olmasından dolayı çok mutluyum. 

Öğretmenlerimizin bizlere yeterli süreyi ayırmalarını ve sorunlarımızı çözmeye çalışmalarından 

dolayı çok mutluyum. Eğlenerek öğrendiğim için çok mutluyum.” Ö40 

 

“Herhangi bir konuda bilgilendirmeleri zamanında ve doğru şekilde alıyoruz. Alanında 

donanımlı öğretim üyeleri sayesinde iyi bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Herhangi bir sorun 

olduğunda sorunuz en kısa sürede çözümlenmesinden memnunum.”  Ö58 

 

“Derslerimize giren hocalarımız gayet anlayışlı ve güler yüzlüler, kendimizi geliştirecek 

etkinlikler olabildiğince sağlanıyor, iletişim sağlamak kolay ve kuvvetli.”  Ö28 

 

Öğretim Üyelerinin İlgisi

Öğretim Üyelerinin Niteliği

Nitelikli Eğitim

Akademik Gelişim İmkânı

Sorunlara Çözüm Üretilmesi

Derslerin Etkinlik ve Uygulamalarla Zenginleştirilmesi

Öğrenciye Verilen Önem

Fakültenin Konumu (Yaşam Merkezine Yakınlık)

Kütüphane

Isparta İlinin Konumu

Sosyal Gelişim İmkânı

Fen Eğitimi Alanındaki Zengin İçerik

Fakültedeki Çalışma Alanı



“Özellikle kütüphanede ulaşabildiğimiz birçok kaynak olmasından memnunum Üst kattaki 

çalışma masalarından ve öğretim görevlilerinin ilgisinden memnunum.” Ö99 

 

2. “Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında 

karşılaştığınız problemlerden üçünü gerekçelendirerek yazınız.” şeklinde yöneltilen 

soruya ilişkin katılımcı öğrencilerce aşağıda sıralanan 15 farklı kategoride görüş sunulduğu 

tespit edilmiştir. 

 

Öğrenciler tarafından sunulan görüşlerden bazıları şu şekildedir: 

“4. sınıf derslerimizi 3-4 güne bölmek yerine 1-2 gün içinde en az 2 ders konulmasını istiyorum. 

Yoksa 1 saatlik ders için geliyoruz ve hiç istekli olmuyoruz.” Ö42 

“Öğreniyoruz ama birkaçı hariç sınavlarda öğrendiklerimizden daha zor ve alakasız şeylerle 

karşılaşıyoruz ve çoğu dersi zar zor geçiyoruz üstelik başka üniversitelerde bu kadar 

zorlanmıyor” Ö37 

“Anabilim dalı ile ilgili bir problem yok. Fakat fakülteyi aradığım da öğrenci işleri telefonları 

açılmıyor ve görevliler çok ciddiler” Ö110 

“Laboratuvar uygulamalarının azlığı, sosyal etkinliklerinin olmaması…” Ö121  

 

 

 

 

 

 

Laboratuvarda Yürütülen Ders Sayısının Az Olması

Öğrenci İşleri ile İletişim Kurmakta Yaşanan Zorluk

Ders Programlarının Ders Günleri Açısından Dağınık Olması

Alan Derslerinin Ders Programında Ardışık Olarak Yer Alması

Sınıfların Fiziki Koşullarının Yetersiz Olması

Akademik Gelişime İlişkin Bilgilendirme Eksikliği

Online Derslerin Yüzeysel Verilmesi

Ders Saatlerinin Yeterli Olmaması

Danışmana Ulaşmakta Güçlük Çekilmesi

Alttan ve Üstten Ders Alımında Sınıf Mevcudunun Artması

Bazı Derslerde Yeterli Teorik Bilgi Verilmemesi

Bazı Derslerde Farklı Öğretim Tekniklerinin Kullanılmaması

Sınavların Zorlayıcı Olması

Sınav Sonuçlarının Geç Açıklanması

Ders Dokümanlarının Paylaşılmaması



3. “Anabilim dalımızda eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha kaliteli 

yürütülmesi için sizce yapılması gerekenler nelerdir?” şeklinde yöneltilen soruya ilişkin 

katılımcı öğrencilerce aşağıda sıralanan 11 farklı kategoride görüş sunulduğu tespit edilmiştir 

 

Öğrenciler tarafından sunulan görüşlerden bazıları şu şekildedir: 

“Laboratuvar derslerimizin sayısı artırılmalıdır. Sadece teorik olarak işlenen dersler anlamlı 

öğrenmeyi zorlaştırdığı gibi ileriki mesleki hayatımızda bize bir katkı sağlamayacaktır.” Ö111 

“Ders arası mola verilmesi dersi daha verimli işlememizi kolaylaştıracağını düşünüyorum.” 

Ö94. 

“Biz öğretmen adaylarının isteklerine yeterince cevap verebilen bir üniversitede eğitim 

alıyoruz ama eğer bir tavsiye vermem gerekirse alanımız için sadece staj zamanında değil 

şimdiden sahada olmamız bizlerin gelişimi için önemli olduğunu düşünüyorum.” Ö24  

“Uygulamalı derslerin artırılması ve uygulamaların gerçekleştirilebilmesi iyi olur.”  Ö33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stajların son sınıfa bırakılmaması

Alan derslerinin uygulamalarla etkili hale getirilmesi

Kariyer gelişimi konusunda bilgilendirmelerin yapılması

Laboratuvar ders saatlerinin artırılması

Etkili oryantasyon programlarının oluşturulması

Proje yapılmasına imkân tanınması

Öğrenci-öğretim elemanı iletişiminin güçlendirilmesi

Çevre okullara gezi-gözlem faaliyetlerinin planlanması

Derslerin blok işlenmemesine özen gösterilmesi

Derslerde ezberci yaklaşımdan uzaklaşarak uygulamalara öncelik verilmesi

Ders dokümanlarının öğrencilerle paylaşılması



4. “Anabilim dalımız ile ilgili genel olarak ifade etmek istediğiniz (varsa) 

görüş, öneri ve taleplerinizi yazınız.” şeklinde yöneltilen soruya ilişkin katılımcı öğrencilerce 

aşağıda sıralanan 6 farklı kategoride görüş sunulduğu tespit edilmiştir 

 

Öğrenciler tarafından sunulan görüşlerden bazıları şu şekildedir: 

“Bu bölümde değil başka bir bölümde okusaydım bu kadar mutlu olmazdım. Değerli 

hocalarıma teşekkür ediyorum ve bu şekilde okulumu bitirmeyi hedefliyorum.” Ö75 

“Kulüpler dışında daha sosyal bir üniversite olabiliriz. Görüş ve önerilerimizi dikkate aldığınız 

için teşekkür ederim.” Ö96 

“Öğrenci olarak hocalarımızın bizi teşvik etmesi ve konunun temeline inerek bize öğretin 

sunulmasından dolayı teşekkür ediyorum. Öğrenciniz olarak bu görüşü savunuyorum.” Ö10 

“Bu mesleği icra eden öğretmenlerimiz bizlere konferans verebilir. Çeşitli toplantılar 

yapılarak KPSS hakkında bilgilendirilebiliriz.” Ö19 

“Sınav sonuçlarım beklediğim gibi gelmiyor hocalar neye göre puan verdiğini açıklayabilir. ” 

Ö63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal etkinlik ortamlarının oluşturulması

Sınıfların fiziki şartlarının iyileştirilmesi

Sınavların değerlendirmesinde geri bildirim sürecinin 
güçlendirilmesi

Kariyer gelişimine ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme

Öğrenci-öğretim elemanı iş birliği artırılması

Mesleği icra eden öğretmenlerle iletişim kurulmasına imkân 
tanınması



ÖZET 

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı olarak 

2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemine yönelik yapmış olduğumuz öğrenci 

memnuniyet anketi doğrultusunda toplanan veriler değerlendirilerek güçlü ve geliştirilmeye 

açık yönlerimiz aşağıda sunulmuştur: 

Güçlü Yönlerimiz: Memnuniyet anketinden elde edilen sonuçlar doğrultusunda ankete 

katılım gösteren öğrencilerin çoğunluğunun anabilim dalımızda öğrenim görmekten 

memnuniyet duydukları sonucuna ulaşılmıştır. Ankete sunulan yanıtlar doğrultusunda 

memnuniyet gerekçeleri güçlü yönlerimiz olarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda akademik 

personelin öğrenci ile kurmuş olduğu iletişim, sorunlara çözüm odaklı yaklaşımın 

sağlanması, nitelikli öğretim süreçlerinin takibi, öğrencilerin akademik başarı sağlamasına 

imkân tanınması güçlü yanlarımız olarak belirlenmiştir. 

Geliştirilebilir Yönlerimiz: Memnuniyet anketinden elde edilen sonuçlar doğrultusunda 

ankete katılım gösteren öğrencilerin anabilim dalımızdan beklentileri anket maddeleri ve 

sunmuş oldukları görüşler doğrultusunda geliştirilebilir yönlerimiz olarak değerlendirilmiştir. 

Bu doğrultuda akademik danışmanlık faaliyetlerinin etkililiği, ders programlarının 

öğrencilerin genel uyarılmışlık düzeyleri göz önünde bulundurularak hazırlanması, 

derslerde uygulamalı etkinliklere yer verilmesi, laboratuvar kullanımını destekleyen 

derslerde laboratuvar kullanımının artırılması ve öğrencilere ders dokümanlarına erişim 

imkanının sağlanması geliştirilebilir yanlarımız olarak belirlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


