
DERS ANKET FORMU İLE ÖĞRETİM ELEMANI DERS DEĞERLENDİRME RAPORU VE 
MÜFREDAT DEĞERLENDİRME RAPORU’NA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 
ÖĞRETİM ELEMANLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER 
1. DERS ANKET FORMUNUN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI: Öğretim elemanı final 

sınavlarından önce “Ders Anket Formu”nu ilgili dekanlıktan/müdürlükten veya üniversitemizin 
web sitesinde yer alan https://www.toros.edu.tr/icerik/kalite-koordinatorlugu-dokumanlar-ve-
belgeler link üzerinden temin eder. 
a. Formun “Ders Çıktısına Ulaşabilme” başlığı altında yer alan kısma; Bologna Bilgi Paketinde yer 

alan kendisi tarafından verilen dersin “Dersin Öğrenim Çıktıları” başlığı altında yer alan 
Öğrenim Çıktılarını yazar.  
Bologna Bilgi Paketinde yer alan “Ders Planı” güncel değil ise günceller ve Bologna Sürecine 
göre ders çıktılarının en az 4 ve en fazla 6 olmasına dikkat eder. 

DERS ÇIKTISINA ULAŞABİLME 
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b. Formun “AKTS, DERS YÜKÜ HESAPLAMA (Ders için harcanan süre, saat olarak varsa 

belirtiniz)” kısmında yer alan bilgileri Bologna Bilgi Paketinde yer alan kendisi tarafından 
verilen dersin “İş Yükü Detayları” kısmında yer alan bilgiler ışığında günceller. Bir yarıyıl 
süresince öğrencilerin sorumlu oldukları kısımlara yer verilir.  
Örnek 1: Bilgi paketinde Ödev hazırlama ile ilgili bir iş yükü verildiği halde fiilen ödev verilmemiş 
ise bunun yazılmasına gerek bulunmadığından anketten çıkartılır. 
Örnek 2: Yarıyıl boyunca ders teorik olarak işlenmiş ve öğrencilere sadece ara sınav ve final 
sınavı yapılmış ise bu durumda İş Yükü Hesaplama detayı; sınıf dışı ders süresi (ön çalışma, 
pekiştirme), ara sınav için hazırlık ve final sınavına hazırlık şeklinde iş yükü olarak harcanan 
süre sorulur.  
Bu durumda; ilgili kısım şu şekilde yazılır. 

AKTS, DERS YÜKÜ HESAPLAMA (Ders için harcanan süre, saat olarak varsa belirtiniz) 
1 Ders saatleri dışında ders için ayrılan haftalık ortalama çalışma süreniz?  

2 Bir Yarıyılda Ara Sınav hazırlığı için harcadığınız ortalama çalışma süreniz? 

3 Bir Yarıyılda Final Sınav hazırlığı için harcadığınız ortalama çalışma süreniz? 

 
c. Ders Anket Formu yukarıda belirtilen işlemlerden sonra öğrencilere uygulanmak üzere 

hazırlanmış olacaktır. Ders Anketi Final Sınavı esnasında öğrencilere uygulanır. Final sınavı 
başlamadan önce gözetmenler veya sorumlu öğretim elemanı tarafından, yaklaşık 10 dk süre 
içerisinde öğrencilere anketin neden yapıldığı konusunda kısa bilgilendirme yapılır. Bu 
bilgilendirme; ders içeriklerinin güncellenmesinde öğrencilerin görüşleri, ders çıktılarına 
ulaşabilmenin ölçülmesi, öğrenciler tarafından öğretim elemanlarının değerlendirilmesi, 
dersin gerçekçi bir AKTS hesaplanması için iş yüklerinin önemi ve iş yükü doldurulmasında 
haftalık veya yıllık süre olarak dikkat etmeleri hususlar açıklanır ve anket öğrenciler tarafından 
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doldurulduktan sonra kapalı bir zarf içerisinde ilgili bölüm başkanlığına teslim edilir. 
 

2. ÖĞRETİM ELEMANI DERS DEĞERLENDİRME RAPORU’nun HAZIRLANMASI: Öğretim elemanı 
verdiği her ders için ayrı ayrı olmak üzere Rapor örneğini ilgili dekanlık/müdürlük’den veya 
üniversitemizin web sitesinde yer alan https://www.toros.edu.tr/icerik/kalite-koordinatorlugu-
dokumanlar-ve-belgeler link üzerinden temin eder. 
a. Raporun; “1. Ders bilgi paketinde belirtilen dersin amacı ve içeriği ders çıktıları ile uyumlu 

mudur ?” sorusunu bilgi paketinde yer alan bilgiler ile tarafından verilen dersin içeriğine göre 
gözden geçirir. Eğer ders çıktıları veya ders içerikleri Bologna bilgi paketi ile uyumlu değil ise 
önerilerini tabloda belirtir. 

b. Raporun; “Ders Bilgi Paketinde ders kapsamında uygulanan ölçme ve değerlenme sistemini 
belirtilen yöntemleri ve öğrenim çıktıları ilişkilerini yazınız” kısmında bilgi paketine yazılmamış 
veya fazladan yazılmış kısımları karşılaştırılarak, bir fiil yapılan işlemleri ankette belirtir. Bu 
kısım, öğrencilere uygulana ankette yer alan İş Yükü Hesaplanması ile uyumlu olmalıdır. 

c. Öğrencinin dersin öğrenme çıktılarına ulaşma düzeyi, ölçme ve değerlendirme sisteminde 
belirtilen (sınav, kısa sınav, ödev, proje vb.) yöntemlerinden hangisinin kullanıldığı konusunda 
varsa detaylı açıklama yapar.  
Örnek: Dersin öğrenme çıktısında yer alan “Gıda bileşenlerinin tayininde kullanılan 
enstrümental cihazları tanır.” çıktısına ulaşmak için yarıyıl içerisinde Mersin Gıda Kontrol 
Laboratuvarına teknik gezi düzenlenmiştir.  

d. Dersin öğrenme çıktılarına ulaşabilme düzeyini ölçmek için ara sınav ve yarıyıl sonu (final ve 
bütünleme sınavı) sonunda öğrencilerin başarı puanlarını göz önünde bulundurarak tablo 
oluşturur. (Bu işlem varsa bütünleme sınavı sonunda, yoksa final sınavı sonunda yapılır.) 
Tablonun doldurulmasında sadece sınava giren öğrenciler dikkate alınarak % hesaplanır. 
Örnek: Dersi alan öğrenci sayısı 22 iken yarıyıl sonu sınavlarına 20 öğrenci katılmış ve 10 
öğrenci CC, CB notlarını almış ise % = (10/20)*100 = 20 olarak bulunur. 

e. Yukarıda belirtilen ders çıktılarına ulaşabilme ölçütlerine göre bu dersin öğrenim çıktılarına 
ulaşma düzeyleri yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilmesi yapılır. Ayrıca dersteki 
başarının/başarısızlığın gözlenebilen nedenlerini açıklanır. 

f. Öğretim elemanı tarafından doldurulan “Öğretim Elamanı Ders Değerlendirme Raporu” ilgili 
bölüm başkanlığına teslim edilir.  

 
BÖLÜM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER 
 
1. Öğrenciler tarafından dolduran ve bölüm başkanlığına teslim edilen her bir ders için anket formları 

üzerinde gerekli hesaplamalar yapılır. Bu işlemlerde; öğretim elamanı değerlendirmesi, ders 
çıktılarına ulaşma, iş yükü hesaplamaları yapılır. Tablo aşağıdaki şekilde ankete katılan tüm 
öğrencilerin verdikleri puanlar esas alınarak her bir ders için ortalama hesaplanır. Mevcut AKTS 
Bologna Bilgi paketinde yer alan kısım olarak yazılır. Anket sonuçlarına göre iş yükü yıllık olarak 
saat şeklinde hesaplanır. Hesaplanan yıllık süre (saat)/30= AKTS değeri hesaplanmış olur. 
 
Örnek: Öğrencilere uygulanan ankette ders saatleri dışında ders için ayrılan haftalık ortalama 
çalışma 3 saat olarak hesaplanmış ise yıllık çalışma süresi 14 hafta ile çarpımı (3x14=42) ile 
sonucunda yıllık saat belirtilir. Bunun dışında ödev, seminer, atölye, laboratuvar, araştırma vb iş 
yüklerinin toplamı öğrencilerin ortalamalarında yıllık 18 saat olarak hesaplanmış ise toplam “Ders 
Dışı Çalışma” süresi 60 saat (42+18) olarak bulunur. Diğer taraftan haftada 2 saatlik Ders ve sınalar 
için iş yükü [(14x2)+2) 30 saat olarak belirlenir, bu şekilde hesaplanan toplam sürenin 30’a 
bölünmesi ile hesaplanan AKTS bulunur. Örneğimizdeki Hesaplanan AKTS = (30 + 60) / 30 = 3 olarak 
hesaplanır 
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BÖLÜM ADI   

YARIYIL   

Ankete Katılan Öğrenci 
Sayısı 

 

DERS DEĞERLENDİRME ANKET SONUÇLARI 

  ANKET SONUÇLARI MEVCUT ANKET SONUÇLARI 

Dersin Adı 
 Ders 

Değerlendirme  

Ders 
Çıktısına 
Ulaşma 

AKTS 
Dersler ve 
Sınavlar  

 

Ders Dışı 
Çalışma 

 

 AKTS (*) 
 

ANATOMİ 4,64 4,60 2 30 95,5 4,18 

ATA İLKE VE İNK. TARİH 3,95 4,22 2 30 84,07 3,80 

FİZYOLOJİ I 4,76 4,74 2 30 93,55 4,12 

İNGİLİZCE 4,20 4,04 3 30 90,28 4,01 

KİMYA 4,60 4,64 4 45 94,86 4,66 

MESLEKİ ORYANTASYON 4,84 4,74 2 30 67,43 3,25 

TIBBİ TERMİNOLOJİ 4,82 4,74 2 30 95,45 4,18 

TÜRK DİLİ 4,86 4,90 2 30 81,76 3,73 

FİZ AKT VE EGZ 4,80 4,75 3 45 74,59 3,99 

SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 4,26 4,36 4 45 107,41 5,08 

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 
KULLANIMI 

4,94 4,93 4 58 109,43 5,58 

ORTALAMA 4,61 4,61     

TOPLAM   30 403 994,33 46,58 

(*) 1 AKTS 30 çalışma saati karşılığıdır. AKTS hesaplaması: Dersler ve Sınavlar + Ders Dışı Çalışma/30= AKTS 

2. Öğretim elamanları değerlendirilmeleri bu tabloya işlenmeyecek olup ortalama olarak 3’ün altında 
olan öğretim elemanlarına sözlü bildirimde bulunulur. Ortalaması 3’ün üstünde olup, ilgili 
sorularda 3’ün altında olan durumlarda öğretim elemanına sözlü bildirimde bulunulur.  
Örnek: Öğretim elemanın ortalaması 3’ün üstünde ancak “Öğretim elemanının öğrencinin 
seviyesine inebilmektedir” sonunda 3’ün altında ise bu kısım paylaşılır.  

3. Yukarıdaki şekilde öğrenci anketlerine göre hazırlanan tablo dışında “Öğretim Elamanları Ders 
Değerlendirme Raporu” sonucunda başarı değerlendirme tablosu hazırlanır.  

  DERS DEĞERLENDİRME RAPORU 

  BAŞARI DEĞERLENDİRME, % 

Dersin Adı FF VE ALTI DD ve DC CC ve CB BB, BA ve AA 

ANATOMİ       -            13,64    22,73 63,63 

ATA İLKE VE İNK. TARİH       -              9,00    22 69 

FİZYOLOJİ I       -                   -      22,7 77,3 

İNGİLİZCE       -                   -      11,1 88,9 

KİMYA       -            14,30    47,6 38,1 

MESLEKİ ORYANTASYON       -                   -      0 100 

TIBBİ TERMİNOLOJİ       -                   -      0 100 

TÜRK DİLİ       -                   -      0 100 

FİZ. AKT. VE EGZ       -                   -      50 50 

SAĞLIK SOSYOLOJİSİ       -            13,60    31,8 54,6 

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI       -                   -      4,54 95,45 

ORTALAMA           4,59           19,32          76,09    



 
4. Bölüm Başkanlığı tarafından o yarıyıl sonunda “MÜFREDAT DEĞERLENDİRME RAPORU” hazırlanır, 

bölüm kurulunda görüşülür ve varsa iyileştirmeler için gerekli tedbirler alınır. Ders içerikleri 
değişiklikleri, yeni ders ekleme/çıkarma, AKTS düzeltme ve diğer işlemler için kararlar ilgili birimin 
akademik kuruluda değerlendirilir ve varsa kararlar ilgili dekanlık/müdürlüğe iletilir. Yapılan 
iyileştirmeler gerektiğinde Bologna Bilgi Paketinde de yapılır.  
Örnek: Müfredat Değerlendirme Raporu web sitesindeki 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/toros/2018/ProofFiles/Beslenme%20ve%20Diyetetik%20B%C3%B6l%C3
%BCm%C3%BC%20M%C3%BCfredat%20De%C4%9Ferlendirme%20Raporu.pdf linkinden görülebilir. 

 
DEKANLIK/MÜDÜRLÜK TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER 
 
Bölüm/programlardan gelen “Müfredat Değerlendirme Raporu” kapsamında kurul tarafından 
önerilen müfredat güncelleme işlemi için kurul kararları alınır ve Rektörlüğü sunulur. 
 

REKTÖRLÜK TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER 
 
Rektörlüğe iletilen kararlar Kalite Komisyonu Eğitim-Öğretim Alt Komisyonunda görüşüldükten sonra 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Senatoya sunulur ve onaylanır. Değişiklikler ÖSB ve Bologna Bilgi 
paketine işlenir. 
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