
“KAMPÜSÜMÜ SEVİYORUM” ETKİNLİĞİ RAPORU 

1- GİRİŞ  

 Son günlerde öğrenciler tarafından ifade edilen şiddet olayları ve özellikle kampüs 

içinde gerek öğrencilerin gerekse akademik ve idari personelin karşılaşmış olduğu sorunların 

dile getirilmesi ihtiyacı OKTAM yönetim kurulunu kampüsün farklı sorunlarını tespit etmek 

için bir çalışma başlatmaya yönlendirmiştir. Bu bağlamda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın 

ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) ve PDR Öğrenci Topluluğu, 8 Mart 

2016 tarihinde Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Kampüsümü Seviyorum” adlı bir 

etkinlik düzenlemiştir. 

1.1.Çalışmanın Amacı 

 Çalışmanın amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü’ndeki öğrencilerin 

kampüs içerisindeki çevresel, güvenlik ve sosyal yönlerdeki beklentilerini ortaya koymak ve 

bunlara ilişkin çözüm önerilerini bir rapor haline getirmektir. Oluşturulacak rapor 

üniversitemizin Rektörlük birimine stratejik planlamaya dâhil edilmesi için sunulacaktır. Bu 

çalışmada direkt şiddet sorgulanmamış olup, öğrencilere yönelik sosyal aktiviteler, çevre ile 

ilgili beklendiler de ele alınarak çalışma yürütülmüştür.  

1.2.Yöntem 

Çalışma karma yöntemle oluşturulmuştur. Niteliksel araştırma tekniklerinden içerik 

analizi, araştırma deseni olarak fenomenoloji (olgubilim) kullanılarak yapılmıştır. Veri 

toplamada ise ölçme aracı olarak öğrencilerden anket formunu doldurmaları istenmiştir. 

Grafik ve tabloların oluşturulmasında nicel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır.   

Elde edilen verilerin analizine içerik analizi metodu uygulanmıştır. İçerik analizi, 

toplanan verilerden belirli bir çerçeve oluşturulması ve sonrasında bu çerçevenin 

anlamlandırılarak kodlama sistemiyle ve kategorilerle somutlaştırılmasını sağlama tekniğidir.  

Bu çalışma bağlamında veriler gönüllülük esasına dayalı olarak PDR Öğrenci 

Topluluğu, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans 

öğrencilerinin açmış olduğu standlarda tanıtımlar yapılmış, öğrencilere ankete katılmaları 

istenmiştir. Standlar, Eğitim Fakültesi, SDağlık Yüksekokulu, İlahiyat, Yaşam Merkezi ve Tıp 

Fakültesi önünde kurulmuş, öğrencilerin uğrak yerlerinde bir masa konularak afişlerle tanıtım 

yapılmıştır. Elde edilen veriler Arş. Gör. Senem Gürkan ve Arş. Gör. Damla Nur Kinsiz 

tarafından SPSS 17.0 programına girilerek raporlaştırılmıştır.  

 

Çalışma Grubu  

Çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Fen Edebiyat Fakültesi, 

Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve 

İlahiyat Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Toplam 1000’den fazla 

öğrencinin katılım sağladığı çalışmada 806 adet geçerli anket değerlendirmeye alınmıştır. 

Yaşları 18-45 arasında değişen katılımcıların 554 adeti kadın, 252 adeti ise erkektir. 



 

 

 

En fazla katılım Eğitim Fakültesi’nden olmuş, bu sayıyı Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi izlemiştir. 

 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi  

 Çalışmada katılımcılara uygulanmak üzere demografik sorulardan ve çevre, güvenlik 

ve sosyal imkanlarla ilgili beklentileri içeren sorulardan oluşan kısa bir anket uygulanmıştır. 8 

Mart 2016 tarihinde saat 10:00-13:00 arasında yapılan etkinlikte öğrencilere anketi yazılı bir 

şekilde doldurmaları için 10 dakikalık bir zaman tanınmıştır. Uygulanan anket soruları şu 

şekildedir: 

Yaşınız: 

Cinsiyetiniz: 

Bölümünüz: 



Çevre ile ilgili beklentileriniz. 

Güvenlik ile ilgili beklentileriniz. 

Sosyal imkânlarla ilgili beklentileriniz. 

 Öncelikle toplanan 1000’e yakın anket formundan geçerli olanlar ayıklanarak 806 

anket formu üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Daha sonra anket formlarına numaralar 

verilmiş ve SPSS programına girilmiştir. Demografik sorular haricindeki soruların her biri 

için kendi içlerinde belli temalar/kategoriler oluşturularak kodlanmıştır.  

2. BULGULAR 

Yapılan sınıflandırmalar sonucu öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar aşağıda 

sunulmuştur:  

1.SORU:  Çevre ile ilgili beklentileriniz nelerdir? 

Bu soruya verilen cevaplar, cevap verme yoğunluğuna göre çoktan aza olacak şekilde 

sıralanmıştır: 

 

1. Temizlik ve geri dönüşümle ilgili çalışmaların yapılması 

2. Aydınlatma-ışıklandırmanın yeterli hale getirilmesi 

3. Peyzaj çalışmaları, yeşil alanların değerlendirilmesi, çevre düzenlemesinin yapılması, 

çiçek ekilen alanların çoğaltılması   

4. Kişiye oranla oturak ve bankların, sosyal etkileşim alanlarının artırılması 

5. Beklentim ve sorunum yok 

6. Ulaşım araçlarının kalabalık, ücretinin yüksek, duraklarının az olması, akşam 

saatlerinde ring sayısının az olması 

7. Araba park yerlerinin artırılması ve araçların kaldırımlara park etmemesinin 

sağlanması 

8. Kampüs içi yeşil alanların ve yürüyüş, bisiklet yolu gibi spor alanlarının artırılması 

9. ATM'lerin artırılması 

10. Kampüs içinde başıboş gezen hayvanların toplanması 

11. Gürültü kirliliğinin (iş makineleri, inşaat) giderilmesi 

12. Kadınlarla ilgili farkındalık çalışmalarının yapılması: koruma evleri açılması, 

seminerler düzenlenmesi vb. 

13. OMTEL karşısına yaya geçidi yapılması 

14. Kadına ve insana duyarlı çevre, proje vb. çalışmaların yapılması 

 



 
 

Tabloda görüldüğü üzere, kadın öğrenciler en fazla temizlik, peyzaj 

çalışmalarının çoğaltılması ve kişiye oranla oturakların artması gibi 

beklentilerden söz ederken, erkek öğrenciler ise en fazla peyzaj çalışmalarının 

çoğaltılması, temizlik ve kişiye oranlar oturak sayılarının artırılmasından 

bahsetmişlerdir. 

 

 

2.SORU:  Güvenlikle ilgili beklentileriniz nelerdir? 

Bu soruya verilen cevaplar, cevap verme yoğunluğuna göre çoktan aza olacak 

şekilde sıralanmıştır: 

 

1. Kadınların kampüs içinde özgürce dolaşabilmesi, özellikle akşam vakitlerinde 

fakültelerdeki duraklarda ve yürüyüş alanlarında aydınlatmanın iyileştirilmesi 

2. Nizamiyelerdeki güvenlik zafiyetinin giderilmesi 

2. Fakülte girişlerine turnike ya da parmak okuma sisteminin getirilmesi 

2. Nizamiyelerdeki kimlik kontrolünün daha sık yapılması ya da tamamen 

kaldırılması 

2. Gece özel güvenlik sayısının artırılması 

2. Kampüsteki kamera sisteminin iyileştirilmesi 

2. Güvenlik görevlilerinin eğitim seviyelerine dikkat edilmesi 

3. Ulaşım araçlarındaki kalabalığın giderilmesi 

3. Ulaşım araçlarında taciz olayları için önlemler alınması 



3. Şoförlerin kaba tutumlarının giderilmesi için önlemler alınması ve iletişimle 

ilgili eğitim almalarının sağlanması, ulaşım araçlarının ve özellikle kampüs 

içindeki ring sayılarının artırılması 

4. Memnunum, beklentim yok 

5. Trafik yoğunluğunun olmaması 

6. Terör propagandalarına göz yumulmaması 

7. Kampüste başıboş dolaşan yabani hayvanlara karşı önlem alınması, kedi köpek 

gibi hayvanların barınaklara yerleştirilmesi 

8. Canlı bomba tehdidine karşı önlemler alınması 

9. Karşıt siyasi grupların çatışmasının önlenmesi 

10. Fakülte hastanesine gelenler için ayrı araç temini 

11. Yurtlarda ve yurtlara ulaşımda güvenlik sorunlarının giderilmesi 

12. Fakültelerdeki lavaboların bozuk kilitlerinin onarılması 

13. Çatıların uçmaması için gerekli önlemlerin alınması 

14. Ulaşım araçlarına acil çağrı butonunun konulması 

 

 

Tabloda görüldüğü gibi, hem kadın hem de erkek öğrencilerin nizamiye ve güvenlikle ilgili 

beklentileri en yüksek sayıda çıkmıştır. 



3.SORU:  Sosyal imkânlarla ilgili beklentileriniz nelerdir? 

Bu soruya verilen cevaplar, cevap verme yoğunluğuna göre çoktan aza olacak 

şekilde sıralanmıştır: 

 

1. Kadınların ve erkeklerin kendilerini eşit şartlarda geliştirecek imkânların 

sağlanması, kadınların kendi aralarında yapabilecekleri etkinliklerin 

düzenlenmesi 

2. Kampüsteki sosyal etkinliklerin artırılması, etkinlik yapılabilecek alanların 

artırılması, etkinliklerle ilgili duyuruların daha sık ve görünür şekilde 

yapılması, bahar şenliklerinin düzenlenmesi  

3. İnternet bağlantısının yeterli olmaması, fakültelerde fotokopi çektirme 

imkânlarının getirilmesi  

4. Kütüphanelerin öğrenciler için uygun hale getirilmesi ve ders çalışılacak/kitap 

okunacak alanların artırılması.  

5. Kampüsteki orman alanlarının öğrencilerin kullanabileceği şekilde 

değerlendirilmesi  

6. Yaşam Merkezi’nin imkânlarının artırılması, alışveriş yapılabilecek 

mağazaların açılması,  

7. Ulaşım imkânlarının geliştirilmesi 

8. Yemekhanelerin çoğaltılması, hijyenik hale getirilmesi, kantinlerin ve 

fakültelerdeki sosyal alanlar ile oyun alanlarının artırılması  

9. Beklentim yok, memnunum. 

10. Spor alanları ve imkânlarının artırılması 

11. Kadın- erkek eşitliği konusunda farkındalık yaratacak seminer, eğitim vb. 

çalışmaların artırılması 

12. Ulaşım araçlarının kadınlar ve erkekler için ayrı olması  

13. Kültür gezilerinin sayı ve niteliğinin artırılması  

14. Tuvaletlerin temizliğinin düzenli yapılması  

15. Terzi açılması  

16.  Burs imkânlarının artırılması  

17.  Sigara içmek için alanların yapılması  

18.  Kermeslerin düzenlenmesi 

19.  Öğrenci kulüplerinin sayısının ve etkinliklerinin artırılması, 

20.  İbadet yerlerinin artırılması, Cuma günleri ibadet saatinde erkeklere özel ring 

tahsis edilmesi.  

 



 

Bu tablodan görüleceği üzere, hem kadın hem de erkek öğrenciler kampüsteki 

etkinliklerin ve etkinlik alanlarının artırılması konusundaki beklentilerini dile 

getirmişlerdir. 

 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER  

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü’ndeki öğrencilerin kampüs 

içerisindeki sosyal, güvenlik ve çevre ile ilgili beklentilerini ölçmeyi amaçlayan çalışmaya 

806 öğrenci katılım sağlamıştır.  

Çalışmanın sonucunda çevre ile ilgili beklentilere yönelik kampüsün temizliği, peyzaj 

çalışmalarının çoğaltılması ve kişiye oranla oturakların artması gibi önemli sorunlar yer 

almaktadır.  

Çalışmada en fazla dikkat çeken bölüm olan güvenlik ile ilgili beklentiler arasında 

özellikle nizamiye ve kampüs güvenliği ile ilgili sorunlar % 63,9 oran ile başta gelmektedir. 

Öğrencilerin güvenlikle ilgili tedbirlerin daha yoğun olmasına ilişkin görüşleri tespit 

edilmiştir. Bununla birlikte özellikle kampüste aydınlatmanın daha fazla yapılması, güvenlik 

birimlerine iletişimle ilgili eğitim verilmesi, kampüse giren dolmuş şoförlerinin de bu 

eğitimlerden yararlandırılmalarını talep etmeleri çalışmada önemli sonuçlar arasında yer 

almaktadır. Üniversiteye öğrencilerin girişi ile ilgili güvenlik açısından daha katı önlemlerin 

alınması öğrencilerin kendilerini üniversite içerisinde daha güvende hissetmelerini 

sağlayacaktır. Bu açıdan özellikle fakülte ve yüksekokul girişlerine öğrenci kimlikleri ile bir 

giriş sistemi oluşturulabilir.  



Katılımcıların sosyal imkânlarla ilgili beklentileri kampüsteki etkinliklerin ve 

etkinlik alanlarının artırılması konusundadır. Üniversitemiz Geniş bir yeşil alana sahip olup, 

öğrencilerin zamanlarını verimli geçirebileceği ortamların oluşturulmasına elverişli bir yapıya 

sahiptir. Bu nedenle bu öneri öğrencilerimizin üniversiteye aidiyet duygularının 

pekiştirilmesine katkı sağlayacaktır.  

 

 

 

 


