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İktisat Bölümünün Gtia Yanyılı ders müfredatında yer alan derslerin öğIenme çıktıları, den
Çıktıları, AKTS yiikti hesaplama, başarı dt\zeylerinin belirlenmesi ve öğretim elemanlannın
öSenciler tarafindan değerlendirilmesine yönelik 2. Sınıf öğrencilerine " Ders Değerlendirme
Anketi" uygulanmıştır. Öğetim elemanlarından ise "Ders Değerlendirme Raporu" talep
edilmişti. Anket ve Rapor sonuçlan Ekl'de verilmiştir.

A. Öğrenciler tarafından yapılan değerlendirmelerde;

1. Ders Dğerlendiürıe: |kiisalBölümü 2. Sınıf Güz Yarıyılı ders progıamlarında yer alan tüm
derslerin ders değerlendirme anketlerinde ortalaması 5 tizerınden 4,49 otduğu ortaya
ÇıkmıŞtlr. Anket sonuçlan incelendiğinde tek bir ders üşında ttiırn derslerin 3'1iııı çok
ilstünde olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak derslerin kapsamı, içeriği, derste kullanılan
yöntemler, sınavlar dışında öğencilere quiz, proje, ödev, derse katılım gibi çahşmalarda
acil bir iyileşme gerekmemektedir. İyileştirme çalışmalan öğenci katılımlan daha da
artırılarak devam etmektedir.

2. Ders Çıkdsına Ulaşabilmc: iktisat Bölümü 2. Sınıf Güz Yarıyı|ı ders programlarında yer
alan tiim derslerin Bologna Bilgi Paketinde yer alan her bir ders için verilen çıktılara
ulaşılabilme açısından bölüm ortalaması 5 iizerinden 4,43 olarak ortaya çıkmışhr. sonuçlar,
ders bazında ince|endiğnde tlım derslerin 3'ün çok üzerinde olduğu tespit edilmiş bu da
çok iyi olarak değerlendirilmesine sebep olmuştur. Derslerin mevcut durumuna
gtirıcellemelerle devam edilecektir.

3. AKTS iş yükü hesaplama: iktisat Böltırnü 2. Sınıf Güz Yanyılı ders programlarında yer
alan tüm derslerin Bologna Bilgi paketinde yer alan her bir ders için AI(Ts değerleri,
öğrenciler tarafindan yapılan iş yiikleri baz alınarak AKTS iş yükleri değerlendirilmiştiı.
Anket sonuÇlanndan elde edilen bilgiler doffultusunda bütifuı derslerin AKTS ytı,kleri tek
bir ders (İngilizce) için dtlşliık ttlm dersler için ise oldukça ytıksek çıkmıştır. Bundan sonraki
uygulamalarda öğenciler bu konuda daha fazla bilgilendirilecelıtir.

4. Öğretim Elemıru Değerlendirme: İktisat Bölii,rnü 2. Sınıf <ığrencilerine Giia yarıyılında
ders vermiş öğretim elemanlannı derse verilen önem, ölçme ve değerlendirme ve
öğencilere zaman ayırma gibi konularda değerlendirmiş, öSetim elemanlarırun ortalaması
5 [izerinden 4,49 olarak belirlenmiştir. Bu başlık da çok iyi olarak değerlendirilmektedir.

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

İklisat Bölümü 2. Sınıf Güz Yarıyılı ders programlarında yer alan tii,rn derslerin yılsonu başan
dtıaeyleri değerlendirilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde; başan notları AA, BA ve BB alan

s Su-



öğencilerin %40 çok iyi, başarı notlarl CB ve CC alan öğrencilerin % 38 İyi, şartlı başanlı olan
DC ve DD alan öğrencilerin ise 7o 10 o(a, FF ve FD alan öğrenci|erin ise %lğ5 olduğu
görülmüştür. Derslerde başansız olan öğrenciler bulunmakla beraber başan dtlzeyinin de
yüksek olduğu görülmekledir. Bu da ders çıktılanna büyük ölçüde ulaşıldığını göstermektedir.
Ögretim elemanlan tarafindan derslerle ilgili yapılan derslerle ilgili yapılan
değerlendirmelerde;

Öğetim elemanlan verdikleri derslerle ilgili yaptıklan değerlendirmede AKTS'nin uygun
olduğunu ve bir önerilerinin olmaüklan belirtmişlerdir. Derse devam konusunun başarı ya da
başansızlıkta etkin rol oynadığı ve derse devamın artınlması şeklinde görüş belirtmişlerdir.

GENEL DEĞERLENDİRUE

İktisat Bölümü 2019-2020 Eğitim--Ö$etim yılı Güz Yarıyılı 2. Sınıf ders programlarında yer
alan dersIere yönelik öğenme çıktılaıı, ders çıktılan, AKTS ytüü hesaplan, başan dilzeyi ve
öğetim elemanlannın değerlendirmesi sonucunda " İYİ" ve iiaeri olarak değerlendirilmiştir.

Öffetim üyelerinin yaptığ değerlendirmelerde ders çrkiılanrun program çıklılannda program

çıktılanrun da TYYÇ çıktıIannda hangi yeterliliklere katkı verdiği belirti|miş olup genel olarak
yükseköğnenim kalite beklentilerini karşılayan sonuçlar ortaya koyduğu görüşalne vanlmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Ashhan
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Dersin Adı

Ders

Değerlendirme

Ders

Çıktısına
Ulaşma

0ERsiN öĞRET|M
ELEMANlNl

DEĞ€Rl.€NDiRME

soNUçLARl

AKTs
Dersler ve

Slnavlar
Ders Dışı

Çahşma
AKTs

FF VE
AtTı

DD ve Dc CC ve CB
BB,BA ve

AA
LAW241 TEMEL HUKU( 4,55 4,46 4,55 5 44 r77,08333 7,37 0,00 12,5o 37,5o 50,00
MAN2].3 isTATisTiK 4,79 4,22 4,79 5 44 165,55556 6,99 30,00 10,00 30,00 20,00
MAN203 MUHAsEBE l 4,25 4,25 4,21, 5 44 267 I0,77 0,00 74,28 42,a5 42,a5
FLE203 lNGlLlzcE lll 4,75 4,50 4,75 5 44 98,25 4,74 0,00 0,00 40,00 60,00
MAN209 PAZARLAMAYA G]iRiŞ 4,64 4,7 3 4,67 5 44 304,33333 1,7,6I 0,00 0,00 67,o0 33,00
Eco201 MiKRoEKoNoMj. 4,57 4,42 A\7 5 44 263,88889 t0,26 33,00 22,o0 11,00 33,00
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