
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 5. DEDE KORKUT BİLİM, KÜLTÜR, 

SANAT VE SPOR ŞENLİKLERİ MEMNUNİYETANKETİ ANALİZİ  

 

 

Bu forum 01.06.2022-08.06.2022 tarihleri arasında Bayburt Üniversitesi tarafından yürütülen 

akademik, idari ve dış paydaşlara yönelik online anketlerin verilerinden hareketle elde 

edilmiştir. Bu forum üç aşamadan oluşmaktadır: İlk kısımda tüm anket soruları analiz edilmiş, 

ikinci kısımda anketin amacı kapsamı ve yöntemi ele alınmıştır. Son kısımda ise anketlerin 

analiz ve raporlarından hareketle ileride yapılabilecek iyileştirmeler hakkında öneriler 

sunulmuştur. 

1. 5. DEDE KORKUT BİLİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPOR ŞENLİKLERİ 

MEMNUNİYETANKETİ ANALİZİ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.AÇIK UÇLU VE İSTEĞE BAĞLI SORULARA VERİLEN CEVAPLAR  

5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri’nde en çok hangi etkinliği faydalı 

buldunuz? Lütfen yazınız. 

Konser    - Sanatsal 

Müzik eğlence 

Cirit atma :) 

Konser, tiyatro, mezuniyet 

Kırsal Kalkınmada Arıcılık Çalıştayı 

Çalıştay sempozyum müzik 

Çalıştaylar 

Cirit müsabakası 

Bilmiyorum 

Mezuniyet töreni 

Şarkı yarışması 

MÜZİK/Gezi 

Kültür, spor, bilim ve sanat içerikleri çok zengindi. 

Spor etkinlikleri 



Konserler farklı bir aktivite olduğu için. 

Bilimsel toplantılar 

Muzik 

Müzik ve eglence 

Hiçbir şekilde faydalı bulmadım. İslam'a uygun olmayan kıyafetlerle yapılmış Allah'a isyan dolu 

bir işti. 

Müzik ve spor 

Konser, sevdiklerimle eğlenebildim. 

Faydalı 

Eğitici olması 

Sergi, sempozyum 

Müzik eglence 

Sanat ve spor 

Hepsi faydalı ve gayet keyifli etkinliklerdi fakat konserlerdeki müzik sisteminin dahada 

geliştirilmesi lazım. 

Konserler 

egitim 

Sergi 

Spor Etkinlikleri 

Sanat 

Konferans 

kararsızım 

Okçuluk 

Sempozyum, sanat ve spor 

Müzik eğlence kendimi iyi hissettim 

Hepsi 

katılamadım 

Uluslararası öğrenci şenliklerini 

Şöyleşiler 

Hiç faydalı ve eğlenceli bulmadım bence üniversitenin bahar şenliğinin ne olduğundan haberi 

yok 

Müzik ve eğlence 

Tahir ikiler tiyatro 

Eğitim faaliyetleri 

Eğitim 

Sempozyumlar, sergiler ve tesadüfen yarışmacısı olduğum bocce 

Matematik sergisi ve keman çalma 

Spor, müzik 

Tiyatro, sanat sempozyumu, 

Senpozyumlar 

Sanat etkinlikleri çünkü Bayburt imkanları kısıtlı şenlik dolayısıyla bir şeyler gördük  

müzik eğlence 

Sempozyum ve çalıştay 

İşlerimizin yoğunluğundan ve yorgunluktan etkinliklere katılmadım 

imaginary matematik sergisi 

Şiir ve şarkı yarışmaları ile sempozyumlar ve konserler 



Personel konseri 

Egitim , spor müzik etkinleride hepsi güzeldi 

Katılamadığım için bilmiyorum 

Kültürel Farklılıklar 

Egitim spor eglence 

Eğitim faaliyetleri ve sergi 

Sınav haftasında yakın olduğu için katılamadım 

Egitim 

Eğitim spor ve serği 

19 etkinliğe katıldım hepsi benim için faydaliydi.özellikle kırsal kalkinmada arıcılık çalıştayı ve  

coğrafî isaret ile Bayburt gelisiyorl 

Bilim-Sempozyum/Çalıştay 

Ses yarışması, ve konserler güzeldi fakat konsere getirilen sanatçılar herkese hitap eden 

türden değildi. 

Konser, Sempozyum, 

Hepsi 

Hayır 

Eğitim ve spor etkinlikleri 

Gezi ve Tiyatrolar 

Müze etkinligi 

Konser ve tiyatro 

Egitim ve spor 

Konser, tiyatro 

Eyğtim eylence 

Markalaşma 

Okçuluk 

Sergi 

Konserler 

Sempozyum 

Sempozyum 

Konser 

Hiçbiri 

Konferans 

Tiyatro 

Spor 

Müzik eğlence 

Tiyatro 

Müzik 

Evet 

Murat Kekilli konseri 

Müzik 

Hiçbiri 

 

 

 



5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri’nde en az hangi etkinliği faydalı 

buldunuz? Lütfen yazınız. 

Konser 

Hiçbiri 

Yok 

Müzik 

Konserler 

Sergi 

Spor 

Gezi 

Sempozyum 

Kararsizim 

Bilmiyorum 

Konser 

Tiyatro 

Fikrim yok 

Kararsızım 

Mezuniyet 

Konserler 

Hepsi 

Tiyatro 

Sanat 

Sempozyum 

Katılamadığım için yorum yok 

Çalıştay 

Bilmiyorum 

Hicbiri 

Şarkı yarışması 

Hepsi faydalıydı 

Kararsızım 

Eğitim faaliyetleri 

Hiçbiri 

Hepsi mi faydalı buldum 

Arıcılık sempozyumu 

Spor etkinlikleri 

Bence genel olarak faydalıydı. 

ISABMER 

Hiçbirini faydalı bulmadım 

Egıtim faliyetleri 

Konferansların tümü 

Konser, sanatçılar yeteri kadar eğlendirici ve iyi insanlar değildi geçmişte Duman vb isimler 

katılmıştı. 

Evet 

Tüm etkinlikler başarılı ve güzeldi 

Tiyatro ve sergi 

Sempozyumlar 



sempozyum 

Müze 

Profesörlerle yapılan konferanslar 

mezuniyet töreni 

Mas güreşi 

Müzik konserleri güzeldi 

Şiir okuma yarışması 

Sanatsal etkinlikler 

Hepsi faydalıydı. 

Çalıştaylar 

Hepsi faydalıydı. 

Konferanslar 

Hepsi faydalı idi 

Bana faydası olmadi 

bilgi yarışması 

Müzik 

Yarışmalar 

Halat çekme 

Hepsi faydalı 

Bilge Yazarlar söyleşisi 

Katılamadığım için bilmiyorum 

Kararsızim 

Sınav haftasına yakın olduğu için katılamadım 

Sergilenen tiyatrolar. Tiyatro salonu cok kucuk ve havasiz kaldigi icin pekcok tiyatro oyununa 

katilma şansı dahi elde edemedik. 

Kulturel gezi 

Hepsi faydali 

Türkçe çevirisi olmayan dijital dunyada genç yetiştirmekle ılgili olan sunumu.(Prof.Nazir 

Ahmad)Anlayabilseydim faydalı olurdu 

Her etkinliğin en azından asgari düzeyde faydalı olduğunu düşünüyorum  

Mezuniyet 

Hayır 

Mezuniyetlerdeki karşık sıra ile isim okunması 

Hiç biri 

Çok sık olduğu için bir çoğu beklenen ilgiyi görmedi. Bu yüzden 2 hafta yerine 1 hafta 

yapılabilir 

Etkinlik 

Konserler üniversite öğrencilerine hitap edebilen sanatçılara ait değildi. Önümüzdeki yıllarda 

daha ilgi çekici daha çok sanatçı adı altında anılan kişiler tarafından yapılabilir.  

sanat 

Müzik eğlence 

İlahi grubu 

Halat çekme 

Hepsi eşit 

Bütün etkinlikler çok faydalıydı. 

Sanat 



Sergi 

Açılan sergiler 

Muzik eglence 

Müzik Eğlence 

Müzik etkinliğini 

Konferans 

Yarışlar 

Bilim, kültür 

Seminer konuşmaları 

5.Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri’nin etkinliğini artırmak için 

önerileriniz nelerdir? Lütfen yazınız. 

Daha fazla konser 

Yok 

Yok 

Daha fazla duyuru 

Her bölümlere göre konferans ve seminerler olabilir (havacılık bölümü) 

Faaliyetler artirilabilir 

Daha kısa zaman 

Daha erken  periyotta yapılmalı Ders akışlarını olumsuz yönde etkilememeli sene başında iyi 

bir planlama yapılmalı 

Konserler için daha ilgi çekici sanatçılar gelebilir. 

Daha detaylı kültürümüzden parça olan halk müziklerine yer verilmesini istiyorum  

Bilmiyorum 

Tiyatro 

Daha cok kesime hitap etmeli 

Gezilere ve konserlere önem verilmeli 

Ulaşım 

Doğa gezileri 

Günün Daha Az Olması 7 Günle Sınırlı Olması!!!!!!!!!!! 

Daha fazla etkinlik yapılabilir. 

Daha kısa tutulmalı 

Tarihe daha uygun İslam'a daha uygun olabilirdi. 

1. Dönem de olmasını isterim 

Devamını bekleriz 

Planlamada Öğrenci katılımının sağlanması 

Spor konusunda daha çok duyuru yapılabilir ve müzik eğlencesi içinde daha popüler ya da daha 

iyi isimler gelebilirdi yani Murat Kekilli zamanına damga vuran değerli bir sanatçımızdır ama 

diğer üniversitelere göre ( Sakarya üni hariç) düşük bir sanatçıydı daha popüler ve farklı müzik 

tarzlarına hitap eden sanatçılar gelmeli ve şu girişlerde güvenlik personelinin okul kimlik kartı 

yanı sıra TÜRKİYE CUMHURİYETİ kimlik kartı sorması nedir güvenlik görevlisinin kimlik sorma 

yetkisinin gerekli suç şüphesi görülmedikçe sorgulayamaz olmasına rağmen kimlik soruldu hala 

bu konuya anlam verebilmiş değilim 

Bence biraz daha kısa tutulabilir, bu seneki uzun ve dolu dolu geçti maşallah. 

Daha çok gezi düzenlenebilir. 

Sanat ve spor 

Konserleri arttırmak 



Daha iyi sanatçılar gelebilir 

insanları daha fazla teşvik etmek 

Final haftasından önce şenlik düzenlemek mantıksız. Etkinliklere gelen derslerden kalıyor.saha 

önceki bir zaman dilimine alınabilir ya da etkinlikler belirli aralıklara yayılabilir .  

Ayda 2 konser vb. 

Daha fazla eğlence ve oyun içeriği olmalı. 

ileri tarih 

Daha çok katılım olmasi 

Sergiler icin sanat merkezi olmali. 

Geleneksel olan ilk okul zamanlarında yoğurt para bulma gibi , ip çekme vs eski eğlenceleri 

bulunursa güzel olucagini düşünüyorum 

Popüler sanatçıları ağırlamak, spor etkinliklerini genişletmek, sempozyum çeşitliliğini artırmak  

Kültürel faaliyetlere ağırlık 

Daha fazla konser ve bilindik sanatçı olmalı. Topluluk tanıtım günleri yapılmalı.  

Daha kaliteli içerikler 

Daha az konser ama kaliteli olsun 

Faklı spor etkinlikleri olmalı 

Daha çok öğrencinin dikkatini çekecek alana yönelik etkinlikle yapılırsa daha ilgi görür. 

Daha ünlü sanatçılar gelebilir 

Daha eğitici olmalı 

Daha tanıdık sanatçılar gelirse iyi olur 

Mezuniyet törenleri ile karışmaması 

Finalden sonra olabilirdi ya da final öncesinde 1 ay önce yapılabilirdi. 

Daha fazla gezi düzenlenmeli 

Biraz daha kısa olmalı. 

Eğlence faliyetlerimin daha fazla ağırlık verilmesi 

Gençliğe hitap eden etkinlikler daha çoğaltılabilir 

Ses duyuracak sanatçıların bölgeye gelmesi 

Başlangıçta yayınlanan programın harfi harfine uygulanması gerekirdi. Yapılan değişiklikler 

duyurulmalıydı. Mağduriyetler yaşanmaması için daha titiz yürütülmeli. 

Etkinlik duyurusu önceden yapılmalı ve hava durumunun sıcak olacağı zaman seçilmeli ve 

konser sanatçıları üniversitemiz açısından daha iyi olmalı 

Önerim yok 

Kısa ve öz olmalı 

Program bir haftalık bir süreçte daha öğrenci merkezli yapılabilir.  

Süresi daha kısa olmalı 

Daha populer sanatçı ve bedava konserler 

Bu kadar uzun süreli olmamalı, max 5 gün olmalıydı 

Hiç bir fikrim yok. Ama şenlikler gayet iyiydi 

Daha fazla etkinlik yapılabilir 

Sanat etkinlikleri artırılmalı 

Kisa zamana yayilmasi 

Keyifli ve güzeldi eğlence etkinlikleri artırılabilir öğrenciler icin 

Sınav haftasında ya da sınav haftasına yakın olmasın 

2 hafta boyunca etkinlik yapilmasini uygun bulmuyorum. Etkinligin gunu degil kapsami 

arttirilmalidir. Spor faaliyetleri ve yarismalari arttirilabilir. 



Daha çok kültürel faaliyet 

Şuan bir onerim yok 

Sanat ve tiyatro ğüzel yarışmalar daha etkili 

Farkli üniversitelerin öğrencilerinin sanat etkinlikleri eklenebilir 

Şenliklerin 2 haftaya değil de 1 hafta ya da 10 güne yayılması daha keyifli hale getirebilir.  

Para harcanması ve yereldeki kısıtlamalar yerine etkinliklerin öğrencilere birakilmasi  

Sanat 

Daha iyi sanatçılar konser versin 

Daha fazla ve bilinen sanatçi 

Klap açılsın 

Konserlerdeki ses siteminin 10 dk sonra uğultuya dönmesi kulak tırmalayıcıydı. Murat Kekilide  

de çok iyi değildi ama sonraki sanatçılarda ses kalitesi tam bir fiyasko idi.  

Sınav haftası olmasın 

Daha fazla eğlence yönünde gelişmeli, verilen konferansların daha dikkat çekici konular 

içermesi 

Tarihler sinav haftasindan en az 2hafta once olmali 

Bayburt turu yapmak 

Daha çok çalışmak 

Açık havada olması ve akademisyenlere değil de öğrencilere mümkünse hitap etmesi konser 

olması eğlenceli olması çünkü şenlik denen şey budur 

Bilim alanı kısa tutulmalıdır. Öğrenciler bahar ayının başlangıcından havanın ısınmasıyla birlikte 

bilimsel ve akademik bilgiye zaten derslerde boğulmuşken 1 saat bir insanın konuşmasını 

dinlemek sıkıcı ve ağır geliyor. Eğlence alanına ağırlığın verilmesi gerekiyor. 

Gerçekten tanınmış gerçekten işini severek yapan sanatçılar istiyoruz  

Öğrencilerin görüşleri alınmalı. 

Yeteri kadar eğlence ve oyunlara yönelik etkinlik yoktu. Konferanstan konferansa öğrenciler 

biraz sıkıldı. Bunlar tabiiki de olmalı ancak öğrencilerin enerjilerini atmalarını sağlayacak çeşitli 

oyunlar yapılabilirdi. Halat çekme, yumurta taşıma, çuvalla yarış,... Gibi  

Her yöreye ait halayları yemek kültürleri organizasyonu olsa dahada güzel olurdu  

Kitap fuarları ve imza törenleri düzenlenebilir. 

Daha fazla tarih kültür bilinci verecek etkinlikler yapılmalı 

Kararsızım 

Türklüğün töresini korumak her zaman bizleri üstün kılar 

Daha güzel yarışmalar hakkaniyetli şekilde düzenlenmeli ve daha iyi sanatçılar  

Daha geniş kapsamlı müzik organizasyonu olabilir 

Balık ekmek, yiyecek stantları olmalı 

Yöresel etkinlikler 

 

Şenlikler kapsamında kaç etkinliğe katıldınız? 

2 

3 

4 

5 

1 

7 



0 

10 

8 

4-5 

9 

15 

Hemen hemen hepsine 

Neredeyse hepsine 

Hemen hemen hepsine 

2 

10 tane 

Konser 

Nerdeyse tamamına katıldım 

Hatırlamıyorum 

20 

Çoğunu 

Hepsini 

30 

Bir tanesine 

5-6 

Hicbiri 

50+ 

1 etkinlik 

Sempozyum, sergiler ve gezi 

Bir 

Katılamadım 

6-7 

En az beş 

7-8 

1 

Yarısına görevli olarak katıldım 

Birçok etkinliğe katıldım. 

16 

Tümüne 

Şehir dışında olduğum için katılamadım 

Sınav haftasına yakın olduğu için katılamadım 

4 tiyatro, kongre, konser 

19 temel başlıktaki etkinliklere katıldım sempozyumlarda da ilgimi çeken oturumlara dinleyici 

olarak katildim 

8 Etkinliğe katılım gerçekleştirdim. 

Tamamı 

Dört 

Hepsine katıldım 

19 

6-7 

13 



Hepsi 

İki 

O 

60+ 

Birkaç tanesine 

55 

Katılmadım 

Daha fazla ilgi çekici çalışmaların yapılması şart 

1 tanesine 

5 ve Üstü 

2, 3. 

Bütün etkinliklere katılım sağladım. 

Hepsine 

Hic birine 

1 

Spor,sergi ve eğitim faaliyeti olmak üzere 3 etkinliğe katıldım 

hepsi 

3-4 

Yoktu ki 

Beş 

5 veya 6 

3 

23 

Hemen hemen hepsine katıldım. 

yedi 

3 tane 

Beş 

25 

6 

2022 -2023 eğitim öğretim yılında  planlanan  şenliklerde hangi sanatçının konserinin 

olmasını istersiniz? Lütfen yazınız. 

Edis 

Haluk Levent 

Hadise 

Mustafa Ceceli 

Yıldız Tilbe 

Buray 

Erkan Oğur 

Zara 

Koray Avcı 

Uğur ışılak 

Uzi 

Madrigal 

Demet Akalın 

Farketmez 

Rafet el roman 



Mustafa Yıldızdoğan 

Yıldız Tilbe 

Hadise 

Suavi 

Çakal 

Pinhani 

Edis 

Selda Bağcan 

Kararsızım 

Melek Mosso 

Sibel Can 

Genç sanatçılar 

Oğuzhan koç, hiraizerdüş, kolpa 

Göksel Duman Grup Seksendört Mor ve Ötesi 

Manga 

Kararsızım 

Gripin 

Tuğkan 

Tarkan 

Orhan Hakalmaz 

Türkü ve Yudum 

Kıraç 

Sami Yusuf 

Ekin uzunlar 

Muazez ersoy 

Fatma Turgut (Model) 

Duman Pentagram Şebnem Ferah Ogün Sanlısoy Athena ya da günümüzde popüler olan 

sanatçılar 

Funda arar 

intizar 

Kurtuluş kuş -Burak bulut 

Yeni hit şarkıcılar. 

Ebru gündeş 

ahmet aslan 

Sagopa Kajmer 

Yerel 

Gripin, Duman, Serdar Ortaç, Dolu Kadehi Ters Tut 

Haluk levent 

Taladro 

Hakan altun 

Halk sanatçısı olabilir 

Teoman 

Farketmez 

Feridun düzağaç 

Öğrencilerin ilgisini çekecek ve öğrenciler için benimsenen sanatçılar 

Koray Avcı, Merve Özbey, 



Serdar ortaç 

Madrigal,kolpa, perdenin ardındakiler,sakiler, cem Adrian 

Zeynep Bastık 

Dadaş Hüseyin- Adem Fırat 

duman, manga 

Yerel türkücüler 

Uzi 

Rock alanında şarkıcılar tercihim 

Bütçe ve imkanlar doğrultusunda daha ünlü sanatçılar getirilebilir. 

Mustafa ceceli yada manuş baba 

Haluk Levent 

Herhangi bir halk sanatçısı, türkücü 

Hande Yener 

Popüler 

Kararsızim 

Mustafa Ceceli, İrem Derici, Bengü 

Yeni cikan ve sosyal medyada takipci sayisi fazla olan, popüler şarkıların şarkıcıları.  

Orhan hakalmaz 

Zakkum 

Murat boz 

Abdurrahman ömür 

Ebru Gündeş:)Mustafa Ceceli Orhan Hakalmaz Yavuz Bingol 

Murat Boz 

Zülfü Livaneli, Melek Mosso, Bulutsuzluk Özlemi 

Azer Bülbül , Merve Özbey 

Taladro/Ebru Gündeş 

Tan, Edis, 

Yalın 

Ölmüş birini geri getirmez sınıx Ahmet kaya 

Yöreselse Sinan Yılmazda olabilir 

Manuş Baba 

Yusuf guney 

Taladro, uzi, veya murat boz 

Kenan Doğulu 

Haluk Levent, Yıldız Tilbe, Tarkan vb. Büyük isim ler 

Uğur Işılak 

Simge 

Manuş baba 

2022 -2023 eğitim öğretim yılında  planlanan  şenliklerde hangi sergilerin  olmasını 

istersiniz? Lütfen yazınız. 

Resim 

Resim 

Farketmez 

Resim sergisi 

Fikrim yok 

Kararsızım 



Fotoğraf sergisi 

El sanatları 

Sanat 

Spor 

Kararsızım 

Bilmiyorum 

Yemek sergisi 

Eğitim 

Sergiler gayet guzel fakat, sergi alaninin daha kaliteli olmasi gerekiyor 

Resim fotoğraf sergisi 

Tarihi eserlerin görsel sergisi 

Karma 

Resim 

Bayburt'un turistik yerlerini tanıtan bir sergi olabilir. 

Arkeoloji 

Yok 

İhram sergisi ve ürün satışı olabilirdi. 

Ebru, hat, çini ve oymacılık... vs 

Heykel 

El sanatları ve el emekleri 

Çanakkale tarihimizle alakalı 

O Dönemin Durumuna Göre Yapılsin 

Fark etmez 

Bayburt yöresini anlatan bir sergi 

Kara kalem 

Tarihimizi ve kültürümüzü anlatan 

Yağlı boya doğa resimleri 

Kararsızim 

Osmanlı 

Yağlı boya manzara ve klasik otomobil fuarı 

Yarışma vb 

Tüm sergilerinde olmasını isterim 

Bayburt kop şehitliği Çanakkale şehitliğin 

Resim, hat 

Maket 

Bayburtun ve üniveste vizyonunu daha ileri götürme sergileri 

Dede Korkut resim sergisi 

Resim ve Heykel 

İşini iyi yapan sanatçıların çalışmaları. 

Hat Sergisi 

Fotoğraf, heykel vb. 

Eski kiyafet ve koy urunleri 

Sanat, tarih 

Resim seramik ahşap boyama 

No 

Sanat müzik tiyatro 



Görsel resim ağırlıklı 

Hepsi 

Resim ve kitap sergileri 

Bayburt kültürünü yasitan sergiler 

Ebru 

Tuğkan 

Tarihi eser 

Tarihi malzemelerin 

Ara Güler fotoğraf sergisi 

Tarihi belgelerin sergilenmesi yada tarihi kaynakların, elde edilen maddi bulguların 

sergilenmesi çok ilgimi çeker. 

Farketmez 

Sergiler gayet verimliydi 

Bu konuda bir fikrim yok 

Ekin uzunlar 

Daha vazla branşların olması 

Şehir dışı müze 

Tiyatrolarin ve sinema ücretsiz olunca daha iyi olacak 

Resim heykel 

Sergi Anladığım bir konu degil. Sanata ve sanatçıya her daim desteğim. Hangi sergi olsa  

katılırım:) 

Tarihi eserler 

Bayburt Kültürünü Yansıtan Sergiler 

Şakir Gökçebağ sergisi, Ali Öz fotoğraf sergisi 

Yerel ressamların sergilerini 

Resim ve baskı sergisi 

karasızım 

Her türlü sergi 

Bilmiyorum 

Yaratıcılık üzerine, el becerileri 

Hüsamettin Koçan her ne kadar ön plana çıksa da Bayburtlu çok sayıda ressam var. Bayburtlu 

ressamların karma resim sergisi olabilir. Örnek: Salih Cengiz, Zafer Mintaş gibi..  

Bu şehrin yazılı ve görsel sanatlara acilen ihtiyacı vardır. Tiyatro basit bir skeçle sahne önünde 

performans edilebilir fakat el,resim,müzik gibi kalıcı sanatları Bayburt Halkı ve öğrencileri için 

önem taşıdığını düşünmekteyim. 

Resim yapma 

Canlı müzik - halk oyunları 

Fotoğraf 

Resim sanat 

Resim Roketsan 

kararsızım 

AFAD ile ilgili daha kapsamlı bir sergi olabilir. 

Kadın emeğine yönelik sergiler olabilir 

Kak 

Teknoloji 

Tarihi 



Her alandan 

Sanatsal olan hersey 

Heykel ve mimari sergileri görmek isterdim. 

Sağlik 

Geçmiş yıllara ait objelerin sergilenmesini isterim 

2022 -2023 eğitim öğretim yılında  planlanan  şenliklerde hangi  tiyatronun  olmasını 

istersiniz? Lütfen yazınız. 

 

Kararsızım 

Komedi 

Farketmez 

Kararsızım 

Komedi 

Tiyatro sevmiyorum 

Kararsizim 

Evet 

Devlet tiyatrosu 

Drama 

Kararsizim 

Hacivat ve Karagöz 

Bilmiyorum 

Evet Evet oyunu 

Herkese hitap etmesi onemli 

Her ilin kendine has kültürünü yansıtan mizahi tiyatrolar 

İstemiyorum 

Dede Korkut 

Öğrencilere farklı bakış açıları kazandıracak konularda tiyatrolar olmalı.  

Ağaçlar ayakta ölür 

evet 

Devlet tiyatro 

Fark etmez 

Yok 

Çocuk tiyatrosu 

Hakim bey 

Tiyatro ilgi alanıma girmiyor. 

Godot'yu Beklerken 

Kurtuluş bayburtun 

Tarihi 

Bilmiyorum 

Yorum Yok 

Hamlet 

Milli içerikli 

Bilmiyorum 

???? 

Milli irade zaferi 

Güldür güldür 



Aleyna tilki 

Egitim tiyatrolari 

Komedi aşk 

Hacivat karağöz nasrettin hoca 

Fikrim yok 

Fikrim yok 

Mizah komik tiyatrolar 

Güldür Güldür sov 

Erzurum tiyatrosu 

TRT Erzurum tiyatrosu 

Nitelikli olsun yeter. 

Fark etmez. 

Komidi içerikli tiyatrolar 

Hamlet 

Erzurum BB Tiyatrosu 

Tarihimizle ilgili 

1- reis bey 2- bir adam yaratmak 3- abdülhamit han 

Çocuklara yönelik 

Çocuk tiyatrosu 

Romeo Jülyet 

Hepsi 

Hacivat ve Karagöz 

Romeo ve juliet 

Tuğkan 

Reis bey 

Bu konuda fikir beyan etmesem dah doğru olur. 

Fikrim Yok 

Hacivat karagöz 

Farketmez 

Herhangi bir fikrim yok 

Romeo and juliet 

Abdulkadir katra' nın olacağı tiyatrolar 

Çanakkale 1915 

Fark etmez 

Daima eski tiyatro oyunları güzel oldu örneğin karagöz Hacivat, aşuk ile maşuk  

Kavuklu 

Romeo ve Jüliet 

Romeo ve Juliet 

Çocuk tiyatrolarının devamı gelsin 

Kabare 

Yunus Emre 

Hacivat Karagöz 

Devlet Tiyatrosu’ndan bir oyunun oynanmasını dilerim. 

Yaşamaya Dair 

Bir delinin hatıra defteri, profesyonel, eudicenin elleri 

komedi 



Teknolojiyle 

Bkm 

Müşfik ve Yıldız Kenter artık yok, Genco Erkal gibiler de çok marjinal  duruyorlar, en iyisi 

üniversite öğrenci kulüpleri tarafından ortaya konulacak oyunlar olur.  

Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum tiyatro gösterisine katılmadım.  

kuyucakli yusuf 

Ögretici yöresel tiyatrolar 

Hacivat karagoz 

Karagöz 

Hayır 

kararsızım 

Celed uşaglar 

Hacivat ve karagöz 

Tarihimize yönelik 

2022 -2023 eğitim öğretim yılında  planlanan  şenliklerde hangi  sempozyum, konferans 

yada söyleşilerin  olmasını istersiniz? Lütfen yazınız. 

Farketmez 

Evet 

Evet 

Şiir 

Farketmez 

Kararsızım 

Kararsızım 

Aziz sancar 

Bilmiyorum 

Gayet guzeldi 

Mühendislik içerikli, iklim değişikliği ve etkileri ile ilgili sempozyumlar  

Ahlak eğitimi konularında 

Dede Korkut la ilgili 

Verimlilik, sürdürülebilirlik 

21. Yüzyılda üniversitelerde ve üniversite ogrencilerinde olması gereken olmazsa olmazlar 

Fen ve Muhendislik alaninda seminer ve konferanslar. 

Eğitim güncel meseleler 

Teknoloji 

İlber Ortaylı 

Yönetim bilimi sempozyumu 

Bayburt ve/veya dede korkut temalı sempozyum 

Bayburt özelinde ülke genelindeki atıl enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması, tarım 

hayvancılık konusunda atıl kapasitelerin değerlendirilip ülke ekonomisine kazandırılması ve 

ihraç değeri yüksek ürünlerin tespit edilmesi ve yurt dışından teknoloji transferi ile yüksek 

teknolojik ürünler ile ülke ekonomisine katkı sunulması konuları işlenebilir. 

Yabancı Dil 

Düşünmedim hiç 

Bayburt u Tanıtıcı Konferanslar Çünkü Bayburt u Bilneyen Doğru Dürüst Tanımayan Yerli 

Halkımızda Dahil çok Ögrenci Var Buna Ağırlık Verilirse Daha İyi Olur  

İsterim 



Dini,kültürel 

Tarım ve hayvancılık 

Spora yönelik olması ve insanların bu konuda bilinçlendirilmesi 

Spor dallarıyla, sosyal olmalarıyla ve insanların kendilerine güvenip dik durmalarıyla ilgili  

Diğerleri 

Hayır 

Konuşma söyleşi 

Bayburt tarihi anlatımı ermeni zülmü 

Mesleki gelişim sempozyumları ve söyleşileri olabilir 

Fikrim yok 

Fikrim yok 

Örf adet sempozyumu 

Dedekorkut 

Dede Korkut sempozyumu 

Uluslararası nitelikli kongre. 

ISABMER 

Olmasın 

Yönetim, siyaset, toplum ve psikoloji 

Sosyal medya fenomenleri söylesileri 

1- ihsan fazlıoğlu 2- ismet özel 3- ihsan süreyya sırma 

Adem Güneş ile söyleşı 

Sağlık 

Söyleşi 

Bizi meslek sahıbı yapıp iş versinler sempozyum bize bir şey kazandırmıyor  

Ögretici ve bilgi verici 

Kişisel gelişim adı altında konferans 

Dedekorkut ve bayburt tarihi 

Tuğkan 

Mustafa armağan, Ahmet şimşirgil, Ebubekir sifil ihsan şenocak 

Nurullah Genç, Yavuz Bülent Bakiler gibi sanatçıların konferansların olmasını isterim:)  

Mesela Aziz SANCAR hocanın kişisel gelişim ve bilim yolunda ufuk açan, tecrübelerini anlattığı 

bir dinletiye katılmayı çok isterdim, Felsefe söyleşileri, fikirlerin derinlemesine tartışıldığı, 

öğrencilerin yada hocaların hayallerini süsleyen dünya düzeni gibi konuları açık fikirlilikle 

konuşulacağı, bizleri öne doğru iten, ufkumuzu açacak tartışmalar düzenlenmesini çok isterim. 

Eğitici faydalı olduğu sürece farketmez 

Meslek grupları, fakat bölümlere göre düzenlenmeli. 

Hayati inanç dinlemek 

Herhangi bir fikrim yok 

Kisisel gelisim ve mesleki kariyer 

Okul öncesi alanına yönelik akademisyenler olsun isterim. Ayşe dilek öğretir, İlknur Özal 

göncü , 

İlber Ortaylı. 

Halk ozanları bayburtlu akademisyenleri 

Work en travel ve Erasmus olması 

Mustafa armağan hoca ve Ebubekir Sofuoğlu’nun söyleşileri çok faydalı olur diye 

düşünüyorum 



Bu konu hakkında bir fikir söylemekten çekiniyorum. 

Tarih 

Öğrencilerin okudukları bölümler hakkında ilerde neler yapabileceklerini veya nasıl bir gelecek 

elde ediceklerine 

Akademisyenlerin katıldığı söyleşilerin olmasını isterim. 

Kişisel gelişim 

Unlu katılımlı söyleşiler olabilir sanatçı tiyatrocu sinemacı vb 

Bilmiyorum 

İlham verici Kariyerler 

Tarım ve Hayvancılık Sempozyumu 

Kararsizim 

Ekonomi Politik ekseninde sempozyum, söyleşi ya da kongrelerin yapılmasını dilerim.  

Çevre Konferansı, Afet Sempozyumu 

Sürdürülebilirlik üzerine konferanslar düzenlenebilir . 

Günlük ve gelecek konulara yönelik söyleşilerün olmasını tercih ederim. 

hayır 

Havacılık ile ilgili konferansların olmasını istiyorum 

Is bilgilendirmesi 

Aziz Sancar söyleşisini arzu ederim. 

ğitimleri, Erasmus+ bilgilendirme standı , Psikolojik ve sanatsal değerler adına yapılması 

gereken konuşma ve seminerler.  

Bakın bu ankette içimden geleni yazıyorum ortada birşeyleri yanlış planlayan, uygulayan ve 

organize eden kişi veya kişiler var. Bize somut içerikler ve kariyerimiz adına gerçekten işe 

yarayacak etkinlikler lazım bunu tabiki Üniversitemiz elinden geldiğince yaptı yapmadı değil 

yalnızca biraz daha fazlasına ihtiyaç görüldüğünü düşünüyorum. Değerli yetkililere yukarıda 

yazdıklarımdan daha fazla konu hakkında bahsetmek istiyorum lütfen buna benzer form veya 

istek şikayet gibi özgür alan oluşturunuz. Maalesef büyük bir hata ve hayal kırıklığı olarak 

Demirözü MYO havacı öğrencisiyim hocalar tarafından bastırıldık susturulduk ama kayda 

geçmesini umud ediyorum. Saygı ve sevgilerimle. 

Kararsizim 

Spor 

Siyasal nitelikli söyleşiler 

Eğitim 

Eğlence 

kararsızım 

Tarihle ilgili 

Yazarlarla söyleşi olabilir 

AFAD ile ilgili konferans yapılabilir. 

 

2.BÖLÜM 5. DEDE KORKUT BİLİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPOR ŞENLİKLERİ 

MEMNUNİYETANKETİ RAPORU 

 

 

 



BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

KALİTE BİRİMİ 

5. DEDE KORKUT BİLİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPOR ŞENLİKLERİ 

MEMNUNİYETANKETİ RAPORU 

 

Araştırmanın Amacı 

Üniversitemizin tüm paydaşlarıyla olan etkileşiminin ve bilim, kültür, sanat şenlikleri 

kapsamında verilen hizmetlerden yararlanma/memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi, kalitenin 

güvence altına alınması açısından kritik önem taşımaktadır. Bu açıdan üniversitemizin 

misyonuna ve vizyonuna en önemli katkıyı sunan özellikle iç paydaşlarımız (akademik ve idari 

personelimiz, öğrencilerimiz) ve dış paydaşlarımız üzerinde yapılan anketlerden alınan 

sonuçlara göre gelecekte iyileştirmeler yapılması planlanmaktadır. 

Araştırmanın Kapsamı 

Araştırma, Üniversitemizde faaliyette bulunan akademik personel, idari personel, öğrenciler ve 

dış paydaşları kapsamaktadır. Bu raporda, yapılan ankete katılanların sorulara verdiği 

cevaplardan hareketle analizler yapılmıştır. 

Araştırmanın Yöntemi 

Katılımcılara (iç paydaşlara) öncelikle personel daire başkanlığı ve öğrenci işleri daire 

başkanlığı tarafından 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat Ve Spor Şenlikleri memnuniyet 

anketi gönderilmiş ve gönüllülük esaslı yanıtlamaları istenmiştir. Pandemi koşulları dikkate 

alınarak çevrimiçi yapılan ankete 1 Haziran 2022 ile 8 Haziran 2022 tarihi itibariyle 386 kişi 

katılmıştır. Ayrıca araştırmaya tesadüfi örneklem yöntemi dâhil edilerek güvenilirlik oranı 

artırılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın ana kütlesini, Bayburt ili oluşturmaktadır. Buna göre ana 

kütleyi temsil eden örneklemin %95 güven seviyesinde ve %5 önem düzeyinde %5 hata payıyla 

temsilinin en az 381 kişi olması gerekmektedir.1Bu haliyle araştırmaya katılan kişi sayısının 

386 kişi olduğu ve yeterli sayının sağlandığı görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://etikarastirma.com/tr/icerik/bilgi-merkezi/10 
 

http://etikarastirma.com/tr/icerik/bilgi-merkezi/10


5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat Ve Spor Şenliklerine yapılan ankete ait analizler 

incelendiğinde genel olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşıldığı söylenebilir: 

1-Ankete katılanların %52 (203-kişi) ‘si öğrencilerden,%21 (81-kişi) akademik 

personelden,%22’si (88-kişi  )idari personelden oluşmaktadır. Geri kalanların %3 ‘lük kısmı( 

16-kişi) dış paydaşlardan oluşmaktadır. 

2-5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinin halka açık olması katılımı olumlu 

düzeyde etkilediğini düşünenler %60 düzeyindedir. 

3-5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri   kapsamında yapılan sempozyumlar 

eğitici ve öğretici olduğunu % 69; ayrıca bu şenliklerden haberdar olma biçimlerinin %57 ile 

afiş, sosyal medya aracılığı ile arkadaşlarından kaynaklı olduğu gözlemlenmiştir.%24 

4- Katılımcılara göre 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri    kapsamında 

bilim, kültür sanat ve spor alanında ödüller doğru kişilere verilmiştir.%55  

5-5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri    kapsamında Kenan Yavuz 

Etnografya müzesi ve Baksı müzesine yapılan geziler bölgenin kültürünü iyi bir şekilde ortaya 

koymuştur.%73 

6-Katılımcılar 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri’nin içeriği ile amacının 

bütünleştiğini düşünmektedir.%68 

7-5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri    kapsamında verilen konserler %42; 

yarışmalar %44; tiyatrolar %44 oranında katılımcılara hitap etmiştir. 

8-Katılımcıların şenlikler kapsamında en çok ilgi duyduğu etkinlikler ‘müzik ve eğlence’%46 

en az ilgi duydukları etkinlikler ise sergilerdir.%11. 

9-Katılımcıların mezuniyet törenlerine olan ilgi düzeyi %49 düzeyindedir. 

10-Katılımcılar 2021-2022 bahar döneminde düzenlenen şenliklere katılımlarından dolayı 

genel olarak memnun olduklarını ifade ederken %64, gelecekte yapılması planlanan şenliklere 

de katılmayı istemektedirler.%68. 

11- 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri  (9-22 mayıs) tarihlerinin iyi 

olduğunu düşünenlerin oranı %54 dür. Başka bir ifadeyle genel olarak tarihler ile ilgili bir 

memnuniyet söz konusudur. 

12-Katılımcılar her yıl bu şenliklerin devam etmesini arzularken %78; genel olarak 

eğlendiklerini ifade etmiştirler.%66. 

KATILIMCILARA SORULAN VE GÖNÜLLÜLÜK ESASLI AÇIK UÇLU 

CEVAPLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

1-5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri’nde en çok hangi etkinliği 

faydalı buldunuz? 

-Katılımcıların çoğunluğu ele alındığında konserlerin, müzik ve eğlence kısmının ve 

yarışmaların daha faydalı ve eğlenceli olduğu ifade edilmiştir. 

2-5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri’nde en az hangi etkinliği faydalı 

buldunuz? Lütfen yazınız. 



- Katılımcıların çoğunluğu ele alındığında sempozyumların, çalıştayların ve tiyatro 

faaliyetlerinin sıkıcı olduğundan yakındıkları görülmektedir. 

3-5.Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri’nin etkinliğini artırmak için 

önerileriniz nelerdir? Lütfen yazınız. 

- Bu kapsamda gezilerin daha fazla olması, sürenin daha kısa olması ve sınav 

dönemlerine denk getirilmemesi ile ilgili fikirler ortaya koyulmuştur. 

4-Şenlikler kapsamannda kaç etkinliğe katıldınız? 

-Katılımcıların cevapları incelendiğinde ortalama 3 ile 4 etkinliğe katıldıkları görülmektedir. 

5- 2022 -2023 eğitim öğretim yılında  planlanan  şenliklerde hangi sanatçının konserinin 

olmasını istersiniz?  

-Bu soruya verilen cevaplara bakıldığında ise genel olarak yeni ve popüler olan sanatçıların 

daha çok istenildiğini söylemek mümkün olacaktır. Ayrıca katılımcıların geneli pop müzik 

tarzında ve popüler olan sanatçıları görmek istemektedir. 

6- Hangi tür tiyatroları ve sergileri seversiniz? 

-Katılımcıların sergi ile ilgili vermiş olduğu cevaplara bakıldığında genel olarak resim 

sergisinin olmasını istedikleri görülürken tiyatro ile ilgili fikir beyan etmekten kaçındıkları yâda 

ilgili olmadıkları görülmektedir. 

7-Hangi tür sempozyumların olmasını istersiniz? 

Katılımcıların bu soruya verdikleri cevaplar incelenmiş sonuç olarak eğitici, tarihi arka planı 

olan felsefik derinliği olan kişilerin verdiği ve toplumda karşılık gördüğüne inandıkları 

bireylerin verecekleri sempozyumların olması gerektiğini genel olarak ifade etmiştirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


