
 
 

 
 

 

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
ÖĞRENCİLERİN DİŞ HEKİMLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK MOTİVASYONLARININ 
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1.GİRİŞ  

Fakültemizde Kalite Standartlarının oluşturulması kadar standartların doğru ve etkili şekilde uygulanması ve 
bu uygulamaların başarısının değerlendirilmesi de önem taşımaktadır. Bu anket diş hekimliği öğrencilerinin 
mesleğe yönelik motivasyonun ölçülmesi, mesleğine yönelik motivasyonunu etkileyen negatif yönler 
belirlenerek düzeltici ve önleyici faaliyetlere başlanması amacıyla yapılmıştır. 

 
2. GEREÇ ve YÖNTEM 
2021 yılı Eylül ayında öğrencilerimize 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 

Öğrencilerin Diş Hekimliği Mesleğine Yönelik Motivasyonlarının Ölçülmesine yönelik anket 
sonucunda; 

Pozitif yönler olarak 

Öğrencilerimizin diş hekimliği mesleğini benimsediği (%91.3), 

 

 

 

 

 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Doküman No. DHF.FR.22 

ÖĞRENCİLERİN DİŞ HEKİMLİĞİ MESLEĞİNE 
YÖNELİK MOTİVASYONLARININ ÖLÇÜLMESİ 
AMACIYLA YAPILAN ANKET ANALİZ RAPOR 

FORMU (2021/2022) 

Yayın Tarihi  14.12.2021 

Revizyon Tarihi  00 

Revizyon No. 00 

Sayfa No. 1/2 



 
 

 

Tekrar diş hekimliğini tercih etme oranı  (%52.4) 

 

Öğrencilerimizin diş hekimliğinde başarılı olacağına inandığı (%85.9), 

 

Öğrencilerimizin diş hekimliği mesleğinde karşılaşacağı zorlukları aşabileceği (%74.5), 

 



 
 

 

Öğrencilerin bireye ve toplum sağlığına yapacağı katkıdan dolayı mutluluk duyacağı (%94), 

 

 

Öğrencilerin klinik derslerde başarılı olmayı önemsediği (%95.9), 

 

Öğrencilerin diş hekimliği mesleğinin kendilerine saygınlık kazandıracağına (%82.6), 

 



 
 

 

Öğrencilerin diş hekimliği mesleğine uygun olduğunu düşündüğü (%78.5), 

 

Öğrencilerin diş hekimliği mesleğini seçerken kendi tercihlerinin ön plana olduğunu (%68.5), 

 

Öğrencilerin mesleğe yönelik olarak kendilerini sürekli yenilemek gayretinde olduğu (85.2), 

 



 
 

 

Öğrencilerin mesleğine yönelik gerekliliklerin farkında olduğu (%90) 

Öğrencilerin mesleği ile ilgili uygulamaları yapabileceğine inandığı (74.5) 

 

Öğrencilerin mesleği ile ilgili teknolojik malzemeleri kullandığı (71.1)  belirlendi. 

 

           



 
 

 

         Negatif yönler olarak 

Öğrencilerin mesleğine yönelik yazılımları takip etmediği (%29.2), 

Mesleğiyle ilgili teknolojileri sürekli olarak takip etmediği (%36.9) saptandı. 

 

 

4.İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ 

Öğrencilerin Diş Hekimliği Mesleğine Yönelik Motivasyonlarının Ölçülmesi anketinin 
sonucunda; 

Öğrencilerimizin mesleği ile ilgili teknolojik malzemeleri kullanmasına rağmen; mesleğine 
yönelik güncel yazılım ve teknoloji takibinde motivasyon eksikliği olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca öğrencilerin diş hekimliği mesleğine yönelik motivasyonunu arttırmak amacıyla görüş ve 
önerileri dikkate aldığında; 

Daha çok sosyal faaliyetlerde bulunulmasına; 

Alanında uzman öğretim üyelerimizin seminer, vaka vb. sunumu yapmasına     

Klinik ortamda klinik uygulama yapan öğrencilerimizin hekimlik motivasyonunun arttırılması 
için girişimde bulunulmasına karar verildi.    

 

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN(İlgili Ekip 
Sorumlusu) 

KONTROL EDEN 
(Kalite Yönetim Direktörü) 

ONAYLAYAN 
(Dekan) 

...../....../......... 
Adı Soyadı/Unvanı 

İmza 

...../....../......... 
Adı Soyadı/Unvanı 

İmza 

...../....../......... 
Adı Soyadı/Unvanı 

İmza 


