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1.GİRİŞ  

Misyonumuzda da belirttiğimiz gibi;  üst düzey bilgi-beceri ve özgüvene sahip, mesleki uygulamaları yetkin 
bir şekilde yapabilen, kendini sürekli geliştirebilen, etik ilkeleri gözeten, sorumluluk sahibi, liderlik niteliği 
olan ve ekip üyesi olarak toplumun sağlık ihtiyaçlarına duyarlı milli ve manevi değerleri özümsemiş, nitelikli 
öğrenciler ve uzman diş hekimleri yetiştirme yolundaki program yeterliliğimizi değerlendirmek amacıyla bu 
anketi uygulamaktayız.  

2. GEREÇ ve YÖNTEM 
 
2021 yılı Ekim  ayında dış paydaşlarımıza karışık örnekleme yapılarak beş ölçekli (Tamamen katılıyorum, 
katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum) cevaplarını içeren bir anket çalışması 
yapılmıştır. Verilen cevaplar tek tek soru bazında, Kalite Yönetim Birimi tarafından değerlendirilmiştir. 
Anketler online olarak Kalite Güvence Sistemi Birim Temsilcimiz tarafından uygulanmıştır. Ayrıca 
öğrencilerimizin bildirdiği görüş ve öneriler Kalite Güvence Sistemi Komisyonu tarafından 
değerlendirilerek, kök neden analizleri ve gerekli düzeltici ve önleyici çalışmalar başlatılmıştır.  
 
3.GERİ BİLDİRİMLER ve BULGULAR 

Dış paydaş mezun öğrenci görüş anketi sonucunda; 

Pozitif yönlerimiz olarak 

Mezun öğrencilerimiz diş hekimliği mesleğini yapmakta birey ve toplum sağlığına katkıda 
bulunmakta (%72.7), 

Öğrencilerden kamu personel olarak (45.5), özel sektör çalışanı olarak (%27.3)  birey ve toplum 
sağlığına katkı sağlamakta, 
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Mezunlarımızın kendi alanlarında çalışma hayatına devam ettikleri (%100), 

 

RTE Diş hekimliği fakültesi mezunu olarak nitelikli eğitim aldıkları (%63.6), 

Alanında yeterli olan öğretim üyelerinden ders aldıkları (%72,7), 

Programın teorik derslerin uygulama konusunda başarılı olmasına katkı sağladığı (%63.6), 

Programdaki laboratuvar, teknoloji vb. dersleri iş yapma becerilerini arttırdığına (%54.5), 

Programda yer alan ders katalogundaki ders yelpazesinin iş hayatı için yetersiz kalmadığına 
(%72.7), 

Mezun olunan fakültenin kamu ve özel sektörde çalışabilecek yeterliğe sahip olduğu (%81.8), 

Mezun olunan fakültenin toplumdaki imajının olumlu olduğuna (%81.8), 

Üniversitenin, mezun takip sisteminin yeterli olduğu (%81.8) olarak belirlendi. 

 

 



 
 

 

Negatif yönlerimiz 

Alınan derslerin akademik hayata geçişe katkısının düşük (%63.6) olması olarak belirlendi. 

4.İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ 
Anket sonucunda; 

Öğrencilerimizin aldığı derslerin diş hekimliği uzmanlık sınavına (DUS) ve diş hekimliğinde 
akademik hayata geçişe katkı sağlayacak şekilde planlanmasına karar verildi.  
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