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GİRİŞ  

Bu anket çalışması Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Öğrenci Genel 
Memnuniyetini belirlemek amacıyla, Şubat-Mart 2022 döneminde Fakültemiz öğrencilerine 
uygulanmıştır. Toplam 25 öğrencinin katılım sağladığı bu ankette öğrencilere 14 ifade 
yöneltilmiş ve kendilerine en uygun seçeneği işaretlemeleri istenmiştir. Ayrıca görüş ve 
önerilerini yazabilecekleri bir yazım alanı oluşturulmuştur. 
 
1. DEMOGRAFİK DAĞILIM  

Bu bölümde, ankete katılım sağlayan öğrencilerin cinsiyet dağılımı, sınıf düzeyi dağılımı ve 
öğrenim görülen anabilim dalı dağılımından oluşan demografik bilgiler yer almaktadır. Tekrar 
alan tüm öğrenciler 4. sınıf öğrencisi olarak anketi doldurmuşlardır. 

Ankete katılan öğrencilerin %72’si Erkek, %28’i ise Bayandır (Grafik 1). 
 

 

Grafik 1. Ankete katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı 
 
Ankete katılan öğrencilerin %60’ı Tarla Bitkileri Bölümü’nde, %40‘ı ise Bahçe Bitkileri 
Bölümü’nde öğrenim görmektedir (Grafik 2).  
 

 

Grafik 2. Ankete katılan öğrencilerin Bölümlere göre dağılımı 
 
Ankete katılan öğrencilerin %60’ı II. sınıfta, %20’si IV. sınıfta, %12’si I. sınıfta ve %8’i ise III. 
sınıfta öğrenim görmektedir (Grafik 3).  
 

 

Grafik 3. Ankete katılan öğrencilerin sınıf düzeyine göre dağılımı 



2. ÖĞRENCİ GENEL MEMNUNİYET DÜZEYİ  

Katılımcılara yöneltilen ilk ifade: “Kayıt yenileme işlemleri sırasında öğrenci işleri gerekli 
yönlendirmeyi yapmaktadır”  

Yöneltilen bu ifade için alınan cevapların dağılımı Grafik 4’de verilmiştir. Katılımcıların %44’ü 
“Katılıyorum” ve %24’ü “Katılmıyorum” cevabını vermiştir. “Kısmen Katılıyorum” cevabını 
verenler ise katılımcıların %32’sini oluşturmaktadır.  
 
Katılımcılara yöneltilen 2. ifade: “Öğrenci işlerine başvurduğumda konu hakkında ihtiyaç 
duyduğum bilgiyi alabilmekteyim”  

Yöneltilen bu ifade için alınan cevapların dağılımı Grafik 5’de verilmiştir. Katılımcıların %60’ı 
“Katılıyorum” ve %16’sı “Katılmıyorum” cevabını vermiştir. “Kısmen Katılıyorum” cevabını 
verenler ise katılımcıların %24’ünü oluşturmaktadır. 

 

  
Grafik 4. Kayıt yenileme işlemleri sırasında 
öğrenci işleri gerekli yönlendirmeyi 
yapmaktadır 

Grafik 5. Öğrenci işlerine başvurduğumda 
konu hakkında ihtiyaç duyduğum bilgiyi 
alabilmekteyim 

 
Katılımcılara yöneltilen 3. ifade: “İlgi ve yeteneklerime uygun öğrenci kulüpleri yer 
almaktadır.”  

Yöneltilen bu ifade için alınan cevapların dağılımı Grafik 6’de verilmiştir. Katılımcıların %20’si 
“Katılıyorum” ve %32’si “Katılmıyorum” cevabını vermiştir. “Kısmen Katılıyorum” cevabını 
verenler ise katılımcıların %48’ini oluşturmaktadır. 

 
Katılımcılara yöneltilen 4. ifade: “Kültürel etkinlikler yeterlidir”  

Yöneltilen bu ifade için alınan cevapların dağılımı Grafik 7’de verilmiştir. Katılımcıların %16’sı 
“Katılıyorum” ve %52’si “Katılmıyorum” cevabını vermiştir. “Kısmen Katılıyorum” cevabını 
verenler ise katılımcıların %32’sini oluşturmaktadır. 

 
Katılımcılara yöneltilen 5. ifade: “Sportif etkinlikler yeterlidir”  

Yöneltilen bu ifade için alınan cevapların dağılımı Grafik 8’de verilmiştir. Katılımcıların %12’si 
“Katılıyorum” ve %40’ı “Katılmıyorum” cevabını vermiştir. “Kısmen Katılıyorum” cevabını 
verenler ise katılımcıların %48’ini oluşturmaktadır. 

 



  

Grafik 6. İlgi ve yeteneklerime uygun öğrenci 
kulüpleri yer almaktadır 

Grafik 7. Kültürel etkinlikler yeterlidir 

 

  
Grafik 8. Sportif etkinlikler yeterlidir Grafik 9. Yemekler kalitelidir (tadı, temizliği, 

görünümü) 

 
Katılımcılara yöneltilen 6. ifade: “Yemekler kalitelidir (tadı, temizliği, görünümü)”  

Yöneltilen bu ifade için alınan cevapların dağılımı Grafik 9’da verilmiştir. Katılımcıların %52’si 
“Katılıyorum” ve %8’i “Katılmıyorum” cevabını vermiştir. “Kısmen Katılıyorum” cevabını 
verenler ise katılımcıların %40’ını oluşturmaktadır. 
 
Katılımcılara yöneltilen 7. ifade: “Yeterli sayıda derslik bulunmaktadır”  

Yöneltilen bu ifade için alınan cevapların dağılımı Grafik 10’de verilmiştir. Katılımcıların %36’sı 
“Katılıyorum” ve %16’sı “Katılmıyorum” cevabını vermiştir. “Kısmen Katılıyorum” cevabını 
verenler ise katılımcıların %48’ini oluşturmaktadır. 
 
Katılımcılara yöneltilen 8. ifade: “Fakülte Yönetimi öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı 
duyarlıdır”  

Yöneltilen bu ifade için alınan cevapların dağılımı Grafik 11’de verilmiştir. Katılımcıların %48’i 
“Katılıyorum” ve %16’sı “Katılmıyorum” cevabını vermiştir. “Kısmen Katılıyorum” cevabını 
verenler ise katılımcıların %36’sını oluşturmaktadır. 
 
Katılımcılara yöneltilen 9. ifade: “Dersliklerin ısınması yeterlidir”  

Yöneltilen bu ifade için alınan cevapların dağılımı Grafik 12’de verilmiştir. Katılımcıların %52’si 
“Katılıyorum” ve %24’ü “Katılmıyorum” cevabını vermiştir. “Kısmen Katılıyorum” cevabını 
verenler ise katılımcıların %24’ünü oluşturmaktadır. 
 



  
Grafik 10. Yeterli sayıda derslik 
bulunmaktadır 

Grafik 11. Fakülte Yönetimi öğrencilerin 
sorun ve önerilerine karşı duyarlıdır 

 
Katılımcılara yöneltilen 10. ifade: “Fakültenin fiziki imkanları mezuniyetimde arkadaşlarıma 
önerebileceğim düzeydedir”  

Yöneltilen bu ifade için alınan cevapların dağılımı Grafik 13’de verilmiştir. Katılımcıların %20’si 
“Katılıyorum” ve %48’i “Katılmıyorum” cevabını vermiştir. “Kısmen Katılıyorum” cevabını 
verenler ise katılımcıların %32’sini oluşturmaktadır. 
 

  
Grafik 12. Dersliklerin ısınması yeterlidir Grafik 13. Fakültenin fiziki imkanları 

mezuniyetimde arkadaşlarıma 
önerebileceğim düzeydedir 

 
Katılımcılara yöneltilen 11. ifade: “Programda yer alan dersler teorik açıdan yeterlidir”  

Yöneltilen bu ifade için alınan cevapların dağılımı Grafik 14’de verilmiştir. Katılımcıların %56’sı 
“Katılıyorum” ve %12’si “Katılmıyorum” cevabını vermiştir. “Kısmen Katılıyorum” cevabını 
verenler ise katılımcıların %32’sini oluşturmaktadır. 
 
Katılımcılara yöneltilen 12. ifade: “Programda yer alan dersler uygulama dersleri yeterlidir”  

Yöneltilen bu ifade için alınan cevapların dağılımı Grafik 15’de verilmiştir. Katılımcıların %44’ü 
“Katılıyorum” ve %12’si “Katılmıyorum” cevabını vermiştir. “Kısmen Katılıyorum” cevabını 
verenler ise katılımcıların %44’ünü oluşturmaktadır. 
 
Katılımcılara yöneltilen 13. ifade: “Öğretim elemanları ders saatlerini etkili olarak 
kullanmaktadır”  

Yöneltilen bu ifade için alınan cevapların dağılımı Grafik 16’da verilmiştir. Katılımcıların %68’i 
“Katılıyorum” ve %4’ü “Katılmıyorum” cevabını vermiştir. “Kısmen Katılıyorum” cevabını 
verenler ise katılımcıların %28’ini oluşturmaktadır. 



  
Grafik 14. Programda yer alan dersler 
teorik açıdan yeterlidir 

Grafik 15. Programda yer alan dersler 
uygulama dersleri yeterlidir 

 
Katılımcılara yöneltilen 14. ifade: “Ders dışı zamanlarda öğretim elemanlarına 
ulaşılabilmektedir”  

Yöneltilen bu ifade için alınan cevapların dağılımı Grafik 17’de verilmiştir. Katılımcıların %76’sı 
“Katılıyorum” ve %24’ü “Kısmen Katılıyorum” cevabını vermiştir. “Katılmıyorum” cevabını 
veren katılımcı ise bulunmamaktadır. 

 

  
Grafik 16. Öğretim elemanları ders saatlerini 
etkili olarak kullanmaktadır 

Grafik 17. Ders dışı zamanlarda öğretim 
elemanlarına ulaşılabilmektedir 

 
3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde yürütülen Öğrenci Genel Memnuniyet Anketi 
kapsamında Ziraat Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerden toplam 25 öğrenci bu ankete 
katılım göstermiştir. Elde edilen veriler değerlendirilmiş ve yapılan değerlendirme sonucu 
katılımcıların %50’sinden fazlasının Öğrenci İşlerine başvurduğunda konu hakkında ihtiyaç 
duyduğu bilgiyi alabilmekten, yemeklerin kalitesinden, dersliklerin ısınmasından, Programda 
yer alan teorik derslerin yeterliğinden, Öğretim Elemanlarının ders saatlerini etkili olarak 
kullanmasından, ders dışı zamanlarda Öğretim Elemanlarına ulaşılabilmekten memnun 
oldukları anlaşılmaktadır.  

Diğer taraftan, anket sonuçları, ankete katılan öğrencilerden % 25’inden fazlasının ilgi ve 
yeteneklerine uygun öğrenci kulüplerinin bulunmadığını, kültürel ve sportif etkinlikleri yeterli 
bulmadıklarını ve Fakültenin mevcut fiziki imkanlarından memnun olmadıklarını işaret 
etmektedir.   

Ayrıca, Ankette yazılı olarak görüş bildiren öğrencilerin ortak görüşü ise Pazar İlçesi’nde Erkek 
Öğrenci Yurdunun olmaması ve Fakülteye ulaşımda sorunların yaşandığı yönündedir. 


