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İktlsat Bölümünün Bahar Yarıyılı ders müfredatında yer alan derslerin öğrenme çıktıları, ders çıktıları,
AKI'S yükü hesaplama, başarı düzeylerinin belirlenmesi ve öğretim elemanlarının öğrenciler

tarafından değerlendirilmesine yönelik 1. Sınıf öğrencilerine " Ders Değerlendirme Anketi"

uygulanmıştır. Öğretim elemanlarından ise "Ders Değerlendirme Raporu" talep edilmişti. Anket ve

Rapor sonuçları Ekl'de verilmiştir.

A. Öğrencilertarafından yapılan değerlendirmelerde;

].. Ders Değerlendirme: İktlsat Bölümü ].. Sınıf Bahar Yarıyılı ders programlarında yer alan

tüm derslerin ders değerlendirme anket]erinde ortalaması 5 üzerinden 3,98 olduğu

ortaya çıkmıştır. Anket sonuçları incelendiğinde tek bir ders dışında tüm derslerin 3'ün

çok üstünde olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak derslerin kapsamı, içeriği, derste

kullanılan yöntemler, sınavlar dışında öğrencilere quiz, proje, ödev, derse katılım gibi

çalışmalarda acil bir iyileşme gerekmemektedir. İyileştirme çalışmaları öğrenci katılımları

daha da artırılarak devam etmektedir. Ancak matematik dersinin ortalamasının oldukça

düşük olduğu görülmektedir. Bu bağlamda dersin öğretim elemanı ile görüşülerek bu

konuda iyileştirme adımları atılacaktır.

2, Ders çıktısına Ulaşabilme: İktisat Bölümü 1. Sınıf Bahar Yarıyılı ders programlarında yer

alan tüm derslerin Bologna Bilgi Paketinde yer alan her bir ders için verilen çıktılara

ulaşılabilme açısından bölüm ortalaması 5 üzerinden 4,07 olarak ortaya çıkmıştır.

Sonuçlar, ders bazında incelendiğinde yine matematlk dersi hariç tüm derslerin 3'ün çok

üzerinde olduğu tespit edilmiş bu da çok iyi olarak değerlendirilmesine sebep olmuŞtur.

Matematik dersi için gerekli düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yapılacak diğer dersler

için de güncellemelerle devam edilecektir.

3. AKTS iş yükü hesaplama: iktisat Bölümü 1. Sınıf Bahar Yarıyılı ders programlarında yer

alan tüm derslerin Bologna Bilgi Paketinde yer alan her bir ders için AKTS değerleri,

öğrenciler tarafından yapılan iş yükleri baz alınarak AKIS iş yükleri değerlendirilmiŞtir.

Anket sonuçIarından elde edilen bilgiler doğrultusunda bütün derslerin AKTS Yükleri tek

bir ders (ingilizce) için düşük diğer tüm dersler için ise çok yüksek çıkmıŞtır. Bundan

sonraki uygulamalarda öğrenciler bu konuda daha fazla bilgilendirilecektir.
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4. Öğretim Elemanı Değerlendirme: İktisat Bölümü 1. Sınıf öğrencileri Bahar Yarıyı|ında ders
vermiŞ öğretim elemanlarını derse verilen önem, ölçme ve değer|endirme ve öğrencilere
2aman aylrma gibi konularda değerlendirmiş, öğretim elemanlarlnIn ortalamasl 5
üzerinden 412 olarak belirlenmiştir. Bu başlık da iyi olarak değerlendirilmektedir.

B. Öğretim elemanları tarafından öğrencilerin başarı düzeyleri ile ilgili olarak yapılan
değerlendirmelerde;

İktisat Bölümü 1. Slnıf Bahar Yarıyıh ders programlarında yer alan tüm derslerin yılsonu başarı
düzeYleri değerlendirilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde; başarı notları AA, BA ve BB alan öğrencilerin
%56,29 Çok iYi, baŞarl notları CB ve CC alan öğrencilerin % LI,57 İyi, şartlı başarılı o|an DC ve DD alan
öğrencilerin ise % !4,I7 orta, FF ve FD alan öğrencilerin ise %17,98 olduğu görülmüştür. Derslerde
baŞarısız olan öğrenciler buIunmakla beraber başarı düzeyinin de yükek olduğu görü|mektedir. Bu da
ders Çlktllarlna büyük ö|çüde ulaşıldığını göstermektedir. Bölüm derslerinin başladığı önümüzdeki
yıllarda asıl başarı daha iyitespit edilebilecektir.

c. Öğretim elemanları taraf|ndan derslerle ilgili yapılan derslerle ilgili yapılan
değerlendirmelerde;

Öğretim elemanlarl Verdik|eri derslerle ilgili yapttklarl değerlendirmede AKTS,nin uygun
olduğunu Ve bir önerllerinin olmadıkları belirtmişlerdir. Derse devam konusunun başar| ya da
baŞar|slzhkta etkin rol oynadığı ve derse devamln artlrılması şek|inde görüş belirtmişlerdir.

GENEL DEĞERLENDiRME

İktisat Bölümü 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı 1. Sınıf ders programlarında yer alan
derslere yönelik öğrenme çlktllarl, ders çlktılar,, AkTs yükü hesapları, başan düzeyi ve öğretim
eleman|arının değerlendirmesi sonucunda " lyl" ve üzeri olarak değerlendiriImiştir.

Öğretim üYelerinin Yaptığ| değerlendirmelerde ders çıkt|larının program çıktılarında program
Çıktılarının da TYYÇ çıktılarında hangi yeterliliklere katkı verdiği belirtilmiş olup genel olarak
yükseköğrenim kalite beklentilerini karşılayan sonuçlar ortaya koyduğu görüşüne varılmıştır.

Dr. Öğr- Üyesi Asllhan Y

Dr. Öğr. Üyesa ibrahim Boz

Bölüm Kurulu Üyesi

Dr. öğr.-üyeİi URNAclGiL

Bölüm Kurulu Üyesi
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İşletme Bölümünün Bahar Yarıyılı ders müfredatında yer alan derslerin öğrenme çıktıları,
ders çlktllarl, AKTS yükü hesaplama, başarı düzeylerinin belirlenmesi ve öğretim
elemanlarının öğrenciler tarafından değerlendirilmesine yönelik 1. Sınıf öğrencilerine "Ders
Değerlendirme Anketi" uygulanmıştır. Öğretim elemanlarından ise "Ders Değerlendirme
Raporu" talep edilmiştir. Anket ve Rapor sonuç|arı Ek-l'de verilmiştir.

A. Öğrenciler tarafından yapılan değerlendirmelerde;
l. Ders Değerlendirme: İşletme Bölümü 1. sınıf Bahar Yarıyılı ders programlarında yer

alan tüm ders|erin ders değerlendirme anketlerinde bölüm ortalamas| 5 puan
üzerinden 4.17 olarak ortaya çıkmlştlr. Anket sonuÇları ders bazında tüm derslerin
3'ün üzerinde olduğu göz önünde bu lu nduru lduğunda; dersin kapsamı, içeriği, dersin
öğretiminde kullanılan yöntemler, sınavlar dışında öğrencilere quiz, proje, ödev,
derse katılım, fikir beyan etme gibi çalışmalara önem açısından herhangi acil bir
iyileştirme gerekmediği saptanmıştır. İyileştirme çalışmaları öğrenci katılımını daha da
artırarak devam etmektedir.

2. Ders Çıktısına Ulaşılabilme: İşletme Bölümü 1. sınıf Bahar Yarıyılı ders programlarında
yer alan tüm derslerin Bologna Bilgi Paketinde yer alan her bir ders için verilen
çıktılara ulaşılabilme açısından bölüm ortalaması 5 puan üzerinden 4O8 olarak ortaya
çıkmıştır. Anket sonuçları ders bazında tüm derslerin 3'ün üzerinde olduğu göz
önünde bulundurulduğundan ders çıktılarına ulaşılabilme "Çok İyi" olarak
değerlendirilmektedir. Bologna bilgi paketinde güncellemeler zamanında yapılmaya
devam devam edilmektedir.

AKTS iş yükü hesaplama: İşletme Bölümü 1. sınıf Bahar Yarıyılı ders program|arında
yer alan tüm derslerin Bologna Bilgi Paketinde yer alan her bir ders için AKTS
değerleri, öğrenciler tarafından yapılan iş yükleri baz alınarak AKTS iş yükleri
karşılaştırılmıştır. Anket sonuçlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda bütün
derslerin AKTS yükleri, Bologna Bilgi Paketinde yer alan her bir ders için Verilen AKTS
değerlerinden bazı derslerin daha düşük, bazı derslerin ise daha yüksek olduğu
saptanmıştır. Ancak toplam AKTS değerleri arasında fark yoktur. Değerlerin düşük ve
yüksek çıkması öğrencilerin yıllık veya haftalık çalışma saatlerinin saptanmasında
kararsızlıklar yaşadığını göstermektedir. Bundan sonraki anketlerin uygulanmasında
öğrencilere daha fazla bilgilendirme yapılmasının yararlı olacağı düşün ülmektedir,

Öğretim elamanı değerlendirme: Öğrenciler tarafından öğretim elamanlarının derse
verilen önem, ölçme ve değerlendirme, öğrencilere zaman ayırma gibi konularında
İşletme Bölümü 1. sınıf Bahar Yarıyılı ders programlarında yer alan tüm dersleri veren
öğretim elemanlarının ortalaması 5 puan üzerinden 417 olarak ortaya
da iyileştirilmelidir.
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Öğretlm elemanları tarafından öğrencilerin başarı düzeyleri ile ilgili olarak yapılan
değerlendirmelerde;
Başarı düzeyleri: İşletme Bölümü 1. sınıf Bahar Yarıyılı ders programlarında yer alan
tüm ders|erin yılsonu başarı düzeyleri değerlendirilmiştir. Bölümde okutulan tüm
derslerin başarı ortalamaları incelendiğinde; başarı notları M, BA ve BB alan
öğrencilerin 9Q5,71, Çok İyi, başan notları CB ve CC a|an öğrencilerin %26,67 İyi, şartlı
başarrh o}an EC ve ED alan ğğreırciterin isç %tı,4!}orta, ff ve f E alan ö,ğ€rrci+erin ise
%1504 olduğu görülmüştür. Derslerden başarısız öğrenci|er bulunmaktadır. Gene|
olarak başarı düzeyinin yüksek olması ders çıktılarına ulaşıldığını göstermektedir.
Birinci sınıfta yeterli bölüm dersi bulunmadığından asıl başarı düzeyi gelecek yıl
ortaya çlkacakt|r.

C. Öğretim elemanları tarafından Dercler|e ilgili yapılan değerlendirmelerde;

Halihazırda 1. sınıf derslerinin standart dersler olması nedeniyle öğretim üyeleri
tarafından herhangi bir öneride bulunulmamış olmakla birlikte bölüm başkan|ığı
tarafından bu dersleri veren öğretim üyeleri ile 2oIg-2o2o güz dönemi başlamadan önce
bir toplant yapllarak bu derslerin öğretiminde ve içeriğinde ne tür iyileştirmeler
yapılabileceği konusunda tartlşllacak ve bazı iyileştirme ve fark|llaştırma konuları
görüşülecekir.

GENEt DEĞERLENDiRME

işletme Bölümü 2o18-2o1.g Eğitim-Öğretim Yı|ı 1. sınıf Bahar Yarıyılı ders programlarında
yer a|an tüm dersıerin öğrenme çıktıları, ders çıktıları, AkTs yükü hesaplama, başarı
düzeylerinin beliilenmesi ve öğretim elemanlarının öğrenciler tarafından
değerlendirilmesine yönelik sonuçlar "lyl" ve üzeri olarak değerlendirilmektedir. öğretim
üye|erin|n yaptığı değerlendirme|erde ders çıktılarının program çıktılarında, program
çıktılarının da Tyyç çıktılarında hangi yeterliliklere katkı verdiği belirtilmiş olup, genel
olarak yüksek öğrenim kalite beklentilerini karşı|ayan sonuçiar ortaya koyduğu tespit
edilm!ştir. 18.06.2019

.Dr. sü|eyman
Kurul Üyesi

il,M Dr.Öğr.Ü. Metin oCAK
Bölüm Kurul Üyesi

Doç.Dr. Mustafa
Böiüm Başkanı

Bölüm Kurul Üyesi
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ULUSLARARASI TiCARET VE LOJiSTİK BÖLÜMÜ

Uluslararası Ticaret ve Loj istik Bölümü 2018-2019 Eğitim-Öğretim Bahar yarıyılda, ders
müfredatında yer alan derslerin öğenme çıktılan, ders çıktılan, AKTS yükü hesaplam4
başarı diiaeylerinin belirlenmesi ve öğretim elemanlarının öğenciler tarafindan
değerlendirilmesine yönelik öğencilere "Ders Değerlendirme Anketi" uygulanmıştır-
Ögretim elemanlanndan ise "Ders Değerlendirme Raporu" talep edilmiştir. Anket ve Rapor
sonuçlan D,k-l'de verilmiştir.

A-

l.

J.

Ögrenciler tarafindan yapılan değerlendirmelerde

Ders Değerlendirme: Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü l. sınıf Bahaı yanyılı
ders programlarında yeı alan tii,rn derslerin ders değerlendirme anketlerinde böliim
ortalaması 5 puan iiaerinden 4,57 olarak ortaya çıkmıştır. Anket sonuçlan ders bazında
tiiçn derslerin 3'iitı ii.zerinde olduğu göz önünde bulunduruldugunda; dersin kapsamı,
içeriği, dersin tlğetiminde kullanılan yöntemler, sınavlar dışında öğencilere quiz,
proje, ödev, derse katılım, fikir beyan etme gibi çalışmalara önem açrsrndan herhangi
bir iyileştirme gerekmediğ saptanmıştlr.

Ders Çıktısına Ulaşılabilme: Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü l. sınf Bahar
yanyılı ders programlarında yer alan tii,rn derslerin Bologna Bilgi Paketinde yer alan
her bir ders için verilen çıktılara ulaşılabilme açısından bölilın ortalaması 5 puan
iZerinden 4158 olarak ortaya çıkmıştır. Anket sonuçlan ders bazında tüm derslerin
3'ün üzerinde olduğu göz önii.ıııde bulundurulduğundan ders çıLlılanna ulaşılabilme
"Çok İyi" olarak değerlendirilmektedir.

AKTS iş yükii hesaplama: Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 1. sınıf Bahar
yarıyılı ders programlannda yer alan tüm derslerin Bologna Bilgi Paketinde yer alan
her bir ders için AKTS değerleri, öğenciler tarafindan yapılan iş yükleri baz alınarak
AKTS iş yükleri karşılaştınlmıştır. Anket sonuçlanndan elde edilen bilgiler
doğultusunda bütün derslerin AKTS yükleri (50,5l) , Bologna Bilgi Paketinde yer
alan her bir ders için verilen AKTS (30) değerlerinden yiiksek olduğu saptanmıştır.
Değerlerin yüksek çıkması öğencilerin yıl|ık veya haftalık çalışma saatlerinin
saptaİımaslnda kararsrzlıklar yaşadlğı saptanmıştır. Bundan sonraki anketlerin
uygulanmasında öğencilere daha fazla bilgilendirme yapılmasının yararlı olacağı

1k
düşünülmektedir
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Ö5etim elamanı değerlendinne: Öğenciler tarafuıdan öğretim elamanlannın derse

verilen önem, ölçme ve değerlendirme, öğencilere zünan ayilma gibi konulannda

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 1. sınıf Bahar yanyılı ders progıamlarında yer

alan tüm dersleri veren öğetim elemanlannm ortalaması 5 puaıı tizerinden 4,69 olarak

ortaya çıkmıştır.

Öğretim elemanları tarafından öğrenci başarılarının değerlendirmesi;

Başarı dtızeyleri: Ticaret ve Lojistik Bölümü 1. sınıf Bahar yarıyılı ders

programlanrrd, ye. alan ti,im derslerin yılsonu başarı dtızeyleri değerlendirilmiŞtir.

bolumOe okutulan tüm derslerin başan ortalamaları incelendiğinde; baŞan notları AA,
AA, BB ve BC alan öğencilerin %45 Çok İyi, başan notlan CB ve CC alan

öğ,rencilerino/o2l İyi, şartlı başarıh olan DC ve DD alan öğrencilerin ise o/ol5 ve FF ve

u|ı o/o|8 olduğu gortlmuşttiır. Derslerden başarısız öğrencİ bulunmaktadır, Genel

olarak başan dÜeyinin yüksek olması ders çıklılarına ulaşıldığını göstermektedir.

C. Öğretim elemanları tarafindan dersler ile ilgili yapılan değerlendirmelerde;

Ögretim elamanlarının Ders değerlendirilmelerinde sunulan bazı öneriler aŞağıda

sunulmuştur.
a, Eİonomiye Giriş II dersi ögretim üyesi, dersi alttan alan öğrencilerin ders

çakışmalarını öjemek ve derİ takibinin verimli sağlanabilmesi için yarıyıl ders

ı.aydrnaan önce programın yaymlaması ve böylece ders seçimlerinin çakıŞan derslere

göre daha proaktif yapıl abileceğini önermektedir.

b. Matematik II dersinin ölçme ve değerlendirme amacıyla belirli aralıklarla quiz

yapılmasının öğencilerin bilgilerinin pekiştirilmesine katkı sağlaYacağ

önerilmektedir.

iyileştirmeler yapılması gerekmektedir.
18.06.2019

4.

B.

1.

GENEL DEĞERLENDİRME
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 2018-2019 Eğitim-Öğetim Yılı 1. sınıf Bahar

yarıyılı ders programlannda yer alan tiim derslerin öğenme çıklılan, ders Çıktılan, AKTS
yutİı ır"rupıar"a, başarı di,izeylerinin belirlenmesi ve öğetim elemanlannın öğrenciler

Lrafindan begerlendiİilmesine y<ınelik sonuçlar "iYi" ve tizeri olarak değerlendirilmekiedir.

Ancak, oğreİim elemanlarının degerlendirilmesi sonucuna göre bazı derslerin öğenim

çıktılaİınıİ ve ders saatlerinin yeniden değerlendirilmesi ve Bologna Bilgi Paketinde

DEMIRCİ
,aa\^.*4,n
' Dr. ögretim. Qy"*l lı}urat KöYLü

Bölüm Kurul Uyesi '

Gökçe MANAVGATProf. Dr.
Bölüm KurulBölüm B



^ J.___!____ T.C.
TOROS UNIVERSITESI REKTORLÜGÜ

Kalite Koordinatörlüğü

VİÜrnEDAT DEĞERLENDİRMB RAPORU
(2018-20 1 9 rcĞİrİvı_ÖĞnErİvı YILI BAHAR)

ııİ»n 2018
ı. psixoı-oıigöıürvıü

Psikoloji Bölümünün bahar yanyıl ders miifredatında yer alan derslerin öğenme çıktıları, ders
çıktıları, AKTS yiikti hesaplama, Başan diizeylerinin belirlenmesi ve öğretim elemanlaırnın
öğenciler tarafindan değerlendirilmesine yönelik ögrencilere "Ders Değerlendirme Anketi"
uygulanmıştır. Öğetim elemanlarrndan ise "Ders Değerlendirme Raporu" talep edilmiştir. Anket
ve Rapor sonuçlan Ek-l'de verilmiştir.

A. Öğrenciler tarafından yapılan değertendirmelerde;
1. Ders Değerlendirme: Psikoloji Bölümü 1. Sınıf bahar yanyılı ders programlarında yer alan tüm
derslerin ders değerlendirme anketlerinde bolllm ortalaması 5 puan üzerinden 4.34 olarak oıtaya
çıkmıştır. Anket sonuçları ders bazuıda ttim derslerin 3'ün iizerinde olduğu göz önünde
bulundurulduğunda; dersin kapsamı, içeriği, dersin öğetiminde kullanıları yöntemler, sınavlar
dışında öSencilere qııiz, proje, ödev, derse katılım, fftir beyan etrne gibi çalışınalara önem
açısından herhangi bir iyileştirme gerekmedi ğ saptanmıştır.

2. Ders Çıktısına Ulaşılabilme: Psikoloji Bölümü 1. sınıf Bahar yarıyılı ders programlannda yer
alan tüm derslerin Bologna Bilgi Paketinde yer alan her bir ders için verilen çıktılara ulaşılabilme
açısrndan bOlüm orta]amasr 5 puan üzerinden 4.10 olarak ortaya çıkmıştır. Anket sonuçları ders
bazında tiim derslerin 3'ün üzerinde olduğu göz önünde bulundurulduğundan ders çıktılanna
ulaşılabilrne "Çok İyi " olarak değerlendirilmektedir.

3. AKTS iş yılkü hesaplama: Psikoloji Bölümü 1. sınıf Bahar yanyılı ders programlarında yer alan
tiirn derslerin Bologna Bilgi Paketinde yer alan her bir ders için AKTS değerleri, öSenciler
tarafindan yapılan iş ytlkleri baz alınarak AKTS iş ytlkleri karşılaştırılmıştır. Anket sonuçlarından
elde edilen bilgiler doğultusunda buttin derslerin AKTS yükleri, Bologna Bilgi Paketinde yer
alan her bir ders için verilen AKTS değerlerinden ytiksek olduğu saptanınıştır. Değerlerin yüksek

çıkması öSencilerin yıllık veya haftalık çalışma saatlerinin saptanmasrnda kararsızlıklar yaşadığ
saptanmışhr. Bundan sonraki anketlerin uygulanmasında ögrencilere daha fazla bilgılendirme
yapılmasının yararlr olacağ dtiştinulmektedir.

4. Ögıetiın elamanı değerlendirme: Ögrenciler tarafindan öğetim elamanlannın derse verilen
önem, ölçme ve değerlendirme, öğencilere zamafl ayırma gibi konulaıında Psikoloji Bölümii l.
sırııf Bahar yarıyıh ders prograınlannda yer alan tiiın dersleri veren öğetim elemanlaırrıın
ortalaması 5 puan tizerinden 4.25 olarak ortaya çıkmıştır.

B. Öğretim elemanları tarafindan öğrenci başarılarının değerlendirmesi;
l. Başan diizeyleri: Psikoloji Bölümü l. suııf Bahar yarıyılı ders programlannda yer alaıı tiim
derslerin yrlsonu başan düzeyleri değerlendirilmiştir. Bölüınde okufulan tiim derslerin başan
ortalamaları incelendiğinde; başan notları AA, BA, BB ve CB alan öğencilerin o/o7a Çoklyl
başan notları CB ve CC alan öğencilerin Yo |5,61İyi, şartlı başanlı olan DC ve DD alan

öğencilerin ise %o7,57, başansız olan öğenciler ise 7,7 olduğu görülmüştiir. Genel olarak başarı

düzeyinin yiiksek olmasr ders çıktılarına ıılaşıldığını göstermektedir.



C, Ögretim elemanlarr tarafından dersler ile ilgiti yapılan dğertendirmelerde;

Ögretim elamanlannın Ders değerlendirilmelerinde sunulan bazı öneriler aşağda sunulmuştur.a, AraŞtrrma YÖntemleri dersi için, dersin öğetim üyesi, dersin ikinci 
"Öu 

tiçıı*ti sırııfta
verilmesini uYgun bulmuştıır. Bununla Ulrl*te sınıflarda internet uagıantİslın bulunmasıgereklidir.

b, DawaıuŞ Bilimlerinde İstatistik dersinin bilgisayar laborafuvannda ortak bir gösterimle
verilmesi Ögrencilerin_özellikle paket p.ogr*,l*Oaki menülerin takibinde yaşadıkları
sıkıntılan gidereceğ değerlendirilınektedir.

GENEL DEĞERLENDİRME
Psikoloji Bölümü 2018,20|9 Eğtim-oğetim Yılı l. suııf Bahar yanyılı ders programlannda yer
3lT_tu- derslerin öğenme çıktıları, ders çıktılan, AKTS yükü hesaplama, Başan düzeylerininbelirlenmesi ve ögretim elemanlarının öğİnciler tarafindan değerlendirilmesine yönelik sonuçlar"IYr" ve tizeri olarak değerlendirilmektedir. Ancak, öğetirn eİ;manlarınrn değeriendirilmesi
sonucuna göre bazı derslerin ögrenım çıktılannın ve dİrs saatlerinin yeniden d"egerlendirilmesi veBolo gna Bi l gi Paketinde iyileştirmeleiyapılması gerehn"k;;i..
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