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GİRİŞ  

Bu anket çalışması Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin 
yapılan/yapılacak etkinliklere olan eğilimlerini belirlemek amacıyla, Şubat-Mart 2022 
döneminde Fakültemiz öğrencilerine uygulanmıştır. Toplam 24 öğrencinin katılım sağladığı bu 
ankette öğrencilere 13 ifade yöneltilmiş ve kendilerine en uygun seçeneği işaretlemeleri 
istenmiştir. Ayrıca görüş ve önerilerini yazabilecekleri bir yazım alanları oluşturulmuştur. 
 

1. DEMOGRAFİK DAĞILIM  

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

Ankete katılan öğrencilerin %79’u Erkek, %21’i ise Bayandır (Grafik 1). 
 

 

Grafik 1. Ankete katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı 
 
 
Ankete katılan öğrencilerin %75’i II. sınıfta, %17’si IV. sınıfta, %8’i II. sınıfta öğrenim 
görmektedir (Grafik 3).  
 

 

Grafik 3. Ankete katılan öğrencilerin sınıf düzeyine göre dağılımı 
 

2. ÖĞRENCİLERİN ETKİNLİK TERCİHLERİ  

Katılımcılara yöneltilen ilk soru: “Fakültemizde yapılan faaliyetlerle ilgili bilgiyi hangi 
kaynaktan sağlıyorsunuz?” Katılımcıların %37,6’sı hocalarından, %33,3’ü Fakülte sosyal 
medya gruplarından, %20,8’i arkadaşlarından, %8,3’ü ise Fakülte web sayfasından Fakültemiz 
faaliyetleri ile ilgili bilgileri aldıklarını belirtmişlerdir.  

Katılımcılara yöneltilen 2. soru “Fakültemizde yapılan etkinlikleri faydalı buluyor musunuz?” 
Bu soruya katılımcıların %25,0’i “evet” cevabını verirken, %20,8’i “hayır” cevabını vermiştir. 
Aynı soruya katılımcıların %54,2’si ise kısmen faydalı bulduklarını belirtmişlerdir.  



Katılımcılara yöneltilen 3. soru: “Etkinlikler hangi gün olursa daha fazla katılabilirsiniz?” 
Katılımcıların %25,0’i “Cumartesi”, %20,8’i “Çarşamba”, %12,5’i “Pazartesi”, %12,5’i “Cuma”, 
%4,1’i “Salı” cevabını vermiştir. Geri kalan katılımcılar (%25) ise bu soruya “fikrim yok” cevabını 
vermiştir. 

Katılımcılara yöneltilen 4. soru: “Etkinlikler hangi saat aralığında olursa daha fazla 
katılabilirsiniz?” Katılımcıların %41,7’si “13.00-15.00”, %33,3’ü “10.00-12.00”, %12,5’i “15.00-
17.00”, %8,3’ü “17.00’dan sonra” ve %4,2’si ise “12.00-13.00” saatleri arasını etkinliler için 
uygun bulmuşlardır.  

Katılımcılara yöneltilen 5. soru: “Gün ve saat aralığı seçiminizde ders saatleriniz etkili oldu 
mu?” Bu soruya, katılımcıların %41,7’si “evet” ve %8,3’ü “hayır“ cevabını verirken; “kısmen” 
cevabını verenlerin oranı ise %50’i olmuştur. 

Katılımcılara yöneltilen 6. soru: “Fakültemizde çoğunlukla hangi tür etkinliklerin 
planlanmasını istersiniz?” Katılımcıların %66,7’si “teknik gezi” isterken, %16,7’si “spor” 
etkinliklerinin planlanmasını istemiştir. Geriye kalan katılımcılar ise %4,2’şer oranlarla 
“konferans”, “seminer”, “söyleşi” ve “şenlik” talepleri olmuştur. 

Katılımcılara 7. soru olarak yöneltilen açık uçlu bir soru: “Bu yıl, kim/kimlerin hangi etkinlikler 
için Fakültemize davet edilmesini istersiniz? Lütfen yazınız” Bu soruya öğrencilerin verdiği 
cevap ise genel olarak alanında uzman yazar, sanatçı ve eğitimcilerin davet edilmesi yönünde 
olmuştur.  

Son soru olarak katılımcılardan “Yapılacak bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili varsa 
görüş ve önerilerini yazmaları” istenmiştir. Ankete katılan öğrenciler, etkinliklere ağırlık 
verilmesi, sertifikalı eğitim programların düzenlenmesi ve edinilen tarımsal bilgilerin teknik 
gezi ve çeşitli etkinlikler ile pekiştirilmesi yönünde görüş bildirmişlerdir. 

 
3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerine yönelik yapılan Öğrenci 
Etkinlik Tercih Anketine toplam 24 öğrenci katılım göstermiştir. Katılımcıların yaklaşık %70’i 
yapılan etkinlikler ile ilgili bilgileri hocalarından ve Fakülte sosyal medya gruplarından 
edinmişlerdir. Bu oran etkinliklerin duyurulmasında ve öğrencilere erişimde başarılı 
olunduğunu göstermektedir.  Ancak öğrencilerin büyük bir kısmının çeşitli nedenlerle geçen 
yıl düzenlenen etkinliklere katılım gösteremediği anket sonuçlarından anlaşılmaktadır. Ankete 
katılan öğrencilerin %79,2’si Fakültemizde yapılan etkinlikleri faydalı veya kısmen faydalı 
bulmuşlardır. Etkinliklerin Cumartesi veya Çarşamba günleri düzenlenmesini isteyen 
öğrencilerin oranı diğer günlere göre daha yüksek çıkmıştır. Etkinlik saati olarak 10.00-11.00 
ve 13.00-15.00 saat aralıklarının öğrenciler için daha uygun olacağı anlaşılmaktadır. Etkinlik 
gün ve saatleri için öğrencilerin tercihlerinde ders saatlerinin etkili olduğu anket sonuçlarından 
anlaşılmaktadır. Öğrencilerin büyük bir kısmı teknik gezilerin düzenlenmesi yönünde görüş 
bildirmişlerdir. Fakülte içerisinde düzenlenecek faaliyetlerde ise alanında uzman yazar, sanatçı 
ve eğitimcilerin davet edilmesi ve sertifikaya yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi 
öğrenciler tarafından talep edilmektedir.  

 

 


