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GİRİŞ  

Bu anket çalışması Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerine yönelik 
olarak düzenlenmiş olup, ankette Fakültemiz programlarının değerlendirilmesine yönelik 
mevcut öğrencilerin görüşlerini almak üzere Şubat-Mart 2022 döneminde uygulanmıştır. 
Toplam 21 öğrencinin katılım sağladığı bu ankette öğrencilere 11 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 %81’i Erkek, %19’u ise Bayandır. Ankete %62 ile Tarla Bitkileri 
Bölümü öğrencilerinden, %38 ile de Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencilerinden katılım 
sağlanmıştır. Katılım sağlayan öğrencilerin %71’ini II. Sınıf; %14’ünü III. Sınıf; %14’ünü de IV. 
sınıf öğrencileri oluşturmuştur.   
 
2. Programların Değerlendirilmesi  

Katılımcılardan öğrenim gördüğü programlara ilişkin görüşleri alınmıştır. Bu kapsamda; 

Yöneltilen ilk ifade: “İçerdiği teorik ve pratik bilgileri kullanabilme becerisi kazandırır.” 
Katılımcıların %52’si “Katılıyorum” ve %5’i “Katılmıyorum” cevabını vermiştir. “Kısmen 
Katılıyorum” cevabını verenler ise katılımcıların %43’ünü oluşturmaktadır.  

 
Katılımcılara yöneltilen 2. ifade: “Öğretim programlarında alan dışı dersler almama imkân 
sağlar” Yöneltilen bu ifade için Katılımcıların %38’i “Katılıyorum” ve %33’ü “Katılmıyorum” 
cevabını vermiştir. “Kısmen Katılıyorum” cevabını verenler ise katılımcıların %19’ini 
oluşturmaktadır. 

 
Katılımcılara yöneltilen 3. ifade: “Uygulamada gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını 
seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisi kazandırır” Katılımcıların 48’i 
“Katılıyorum” ve %33’ü “Katılmıyorum” cevabını vermiştir. “Kısmen Katılıyorum” cevabını 
verenler ise katılımcıların %19’unu oluşturmaktadır. 

 
Katılımcılara yöneltilen 4. ifade: “ Tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisi 
sunar.” Katılımcıların %48’i “Katılıyorum” ve %14’ü “Katılmıyorum” cevabını vermiştir. 
“Kısmen Katılıyorum” cevabını verenler ise katılımcıların %38’sini oluşturmaktadır. 

  
Katılımcılara yöneltilen 5. ifade: “Ekip çalışması yapabilme becerisi kazandırır.” Katılımcıların 
%57’si “Katılıyorum” ve %10’u “Katılmıyorum” cevabını vermiştir. “Kısmen Katılıyorum” 
cevabını verenler ise katılımcıların %33’ünü oluşturmaktadır. 

 



Katılımcılara yöneltilen 6. ifade: “Etkin iletişim kurma becerisi kazandırır.” Katılımcıların %52’si 
“Katılıyorum” ve %10’u “Katılmıyorum” cevabını vermiştir. “Kısmen Katılıyorum” cevabını 
verenler ise katılımcıların %38’ini oluşturmaktadır. 

 
Katılımcılara yöneltilen 7. ifade: “Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve 
teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi sunar.” Katılımcıların %52’si “Katılıyorum” ve %19’u 
“Katılmıyorum” cevabını vermiştir. “Kısmen Katılıyorum” cevabını verenler ise katılımcıların 
%29’unu oluşturmaktadır. 

 
Katılımcılara yöneltilen 8. ifade: “En az bir tane yabancı dilde akademik olarak okuma, yazma 
ve alan bilgisine yönelik kaynaklara ulaşma becerisi kazandırır.” Katılımcıların %19’u 
“Katılıyorum” ve %43’ü “Katılmıyorum” cevabını vermiştir. “Kısmen Katılıyorum” cevabını 
verenler ise katılımcıların %38’ini oluşturmaktadır. 

 
Katılımcılara yöneltilen 9. ifade: “Hem mesleki hem de akademik açıdan etik ve sorumluluk 
bilincini kazandırır.” Katılımcıların %57’i “Katılıyorum” ve %5’i “Katılmıyorum” cevabını 
vermiştir. “Kısmen Katılıyorum” cevabını verenler ise katılımcıların %38’ini oluşturmaktadır. 

 
Katılımcılara yöneltilen 10. ifade: “Tarımsal sorunları tespit, anlama ve çözme becerisi, bu 
amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi sunar.” Katılımcıların %43’ü 
“Katılıyorum” ve %5’i “Katılmıyorum” cevabını vermiştir. “Kısmen Katılıyorum” cevabını 
verenler ise katılımcıların %52’sini oluşturmaktadır. 

 
3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde mevcut Programların Değerlendirilmesine yönelik 
Öğrenci Anketi kapsamında Fakültemizde öğrenim gören öğrencilerden toplam 21 öğrenci bu 
ankete katılım göstermiştir.  

Elde edilen veriler değerlendirilmiş ve yapılan değerlendirme sonucu katılımcıların büyük bir 
kısmının öğrenim gördükleri programla içerdiği teorik ve pratik bilgileri kullanabilme becerisi 
kazandırmasından, alan dışı dersleri almaktan, uygulamada gerekli olan modern bilişim 
teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisi kazandırmasından, 
tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisi sunulmasından, ekip çalışması 
yapabilme ve etkin iletişim kurma becerisi kazandırmasından, yaşam boyu öğrenme bilinci, 
bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi sunulmasından, Hem 
mesleki hem de akademik açıdan etik ve sorumluluk bilincini kazandırmasından ve tarımsal 
sorunları tespit, anlama ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve 
uygulama becerisi sunmasından memnun oldukları anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, anket 
sonuçları, ankete katılan öğrencilerin, mevcut programların en az bir tane yabancı dilde 
akademik olarak okuma, yazma ve alan bilgisine yönelik kaynaklara ulaşma becerisi 
kazandırması konusunda memnuniyetsizlikleri göze çarpmaktadır.  

Ankette yazılı olarak görüş bildiren öğrencilerin ortak görüşü ise laboratuvarlarda uygulamaya 

ve bilimsel araştırmalara yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiği ve Fakülteye erişimde 

sorunların yaşandığı yönündedir. 


