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Tıp eğitiminin hizmet kalitesi, temel öğesi insan olan sağlık sektörüne nitelikli eleman 

yetiştirilmesini olanaklı hale getirmektedir. Tıp fakültesinde kalite kavramının ele alınması ve 
uygulanması sayesinde hekimlik mesleğine özgü bilgi ve becerileri kazanmış, hekimlerin yetişmesi 
sağlanacaktır. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim sürecinde sunulan hizmet 
kalitesi görüşünü etkileyen değişkenleri saptamaktır. Çalışmaya Mersin Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde birinci sınıfta öğrenim görmekte olan 136 öğrenci katılmıştır. Veriler katılımcıların 
sosyoekonomik ve sosyokültürel durumlarını ortaya koymaya yönelik 33 ve hizmet kalitesi algılarını 
ölçmeye yönelik “Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçeği”inde bulunan 28 madde olmak üzere 
toplam 61 maddeden oluşan bir veri toplama formu kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen verilerin 
analizinde betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Sınıflama düzeyindeki değişkenler için frekans 
ve yüzde değerleri, eşit aralıklı ve oranlı düzeydeki değişkenler için ise dağılım yapısı göz önünde 
bulundurularak ortalama-standart sapma veya medyan-çeyrek sapma değerleri verilmiştir 
Öğrencilerin %47,8’si erkek, yaş ortalaması 19,97± 1.08’dir. Öğrencilerin %73,5’i sanatsal bir 
etkinlikle uğraştığını, %24,3’ü spor yaptığını %47’si giderlerinin ailesi tarafından karşılandığını, % 
24 spor yaptığını, %36’sı devlet yurdunda kaldığını, %38,2’si kütüphanede çalıştığını belirtmiştir. 
Ayrıca öğrenciler yaşanılan temel sorunlarının en fazla ekonomik, sağlık ve ders çalışmayla ilgili 
olduğunu belirtmiştir. Hizmet kalitesi algıları ve ilgili değişkenleri incelendiğinde katılımcıların 
hizmet kalitesi algılarının ortalama 70.42±14.02 olduğu bulundu. Öğrencilerin ölçekten aldığı en 
düşük puan 28, en yüksek puan ise 110’dur. Bağımsız değişkenlerinin hizmet kalitesi algısı 
açısından anlamlı bir fark oluşturmadığı gözlenmiştir (p>0.05). Öğrencilerin Yükseköğretimde 
Hizmet Kalitesi Ölçeği’nden aldıkları ortalama puanları ortalamanın altında olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların hizmet kalitesi algılarının düşük sayılabileceği ileri sürülebilir. Bağımsız değişkenler 
arasında fark olmaması öğrencilerde kalite algısını oluşturabilecek eğitim müfredatları içeriğine 
sahip olunmamasına bağlanabilir. Öğrencilerle doğrudan iletişim kuran akademik ve idari 
personelin öğrencinin hizmet kalitesi algısı konusunda farkındalığının sağlanması gerekmektedir. 
Akademik ve idari personelin kaliteli eğitim ve hizmet sunumundaki sürekli iyileştirilme süreci içine 
öğrencinin hizmet kalitesi algısına yönelik yıllık gelişme planları ile raporların düzenlenmesi, 
ulaşılan hedeflerin değerlendirilmesinin eklenmesi önemlidir. 
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Abstract 

 
The service quality of medical education makes it possible to train and educate qualified staff for 

the health sector the basic element of which is human. The objective of this study is to determine 
the variables that affect the vision of quality of service of the students of the Faculty of Medicine at 
Mersin University Faculty during the educational process. 136 first grade students receiving 
medical education at the Faculty of Medicine. Data was obtained using a data collection form 
consisting of a total of 61 items, 33 items aiming at exposing socioeconomic and sociocultural 
status of the participants as well as 28 items available in "Scale of Quality of Service in Higher 
Education" to measure service quality perceptions. 47.8% of the students were male and the 
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average of age was 19.97 ± 1.08. It has been found that 73.5% of the students were engaged 
in artistic activities, 24.3% of them used to practice sports, 47% were financially supported by 
their families, 24% practiced sports, 36% stayed in the government dorms and 38.2% studied 
at the library. Furthermore, students stated that the main issues were related to economic, 
health and studying. We found that the average of service quality perceptions of participant 
students was 70.42 
± 14.02. We observed that the independent variables have not made meaningful differences in 
the service quality perception (p>0.05). We noted that the average score scored in the Quality 
of Service in Higher Education Scale by students was below the average. The lack of 
differences between independent variables can be attributed to the lack of content of the 
educational curricula that form quality perception of the students. The academic and 
administrative employees who communicate with the students directly are required to be 
provided with awareness of the student's perception of the quality of service. 
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