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PLANLAMA 

 Kurum stratejik toplumsal katkı planının dikkate alınması 

 Kurum hastane sağlık hizmetleri 

 Fakülte/Kurum toplumsal katkı koordinatörlüğü hedefleri 

 TEPDAD/UTEAK Kılavuzlarında belirtilen sosyal sorumluluk 

bilgi, tutum ve becerinin kazandırılması için planlanan 

çalışmalar 

 Mezuniyet öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitimi Programı 

2020 kapsamında belirtilen hedefler 

 Paydaş görüşleri 

o Üniversite rektörlük ile il sağlık müdürlüğü protokolü 

o Belediye ve rektörlük arasındaki protokol 

o Ortak çalışma yapılacak fakülte/diğer kurum birim sorumluları 

ile yapılan toplantılar 

UYGULAMA 

 Kurum/Fakülte toplumsal katkı koordinatörlüğü ve Sağlık hizmetleri yürütülmesinde Hastane 

Başhekimliği 

 Fakülte Eğitim Komisyonu kararları ile toplumsal katkı çalışmalarının eğitim çalışmalarına 

dahil edilmesi 

 Fakülte Araştırma Komisyonu kararları ile toplumsal katkı çalışmalarının toplum sağlığı 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerine dahil edilmesi 

 3. Dönem ve 6. Dönem başta olmak üzere sosyal sağlık ve toplum sağlığı çalışmalarının bu 

dönemlerde ve diğer ders dönemlerinde ve kurullarında yer almasının sağlanması 

 Toplumsal katkı sağlık araştırmaları ve çalışmaları için kurum içinde ve dışında ortak 

paydaşların disiplinler arası çalışmalara dahil edilmesi ve yürütülen halk sağlığı eğitim-

araştırma çalışmalarının toplumsal katkısı: 

o İl sağlık müdürlüğü ortaklığında yürütülen eğitim ve araştırma faaliyetleri (KETEM, Verem 

savaş dispanseri, eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, su güvenliği, okul sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, 

çevre sağlığı ve üreme sağlığı-aile planlaması sağlık hizmetlerini yürüten birimlere 2 ayda 1 

yapılan ziyaretler, periyodik toplantılar),  

o Çanakkale ili Temiz içme suyu arıtma tesisine, katı atık depolama sahasına, atık su arıtma 

tesislerine 2 ayda 1 yapılan ziyaretler ve toplantılar, 

o Çanakkale ili Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile yapılan 2 ayda 1 toplantılar ve saha 

ziyaretleri 

o Çanakkale ili Belediye Hekimliği ziyaretleri (2 ayda 1) ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri  

o İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine periyodik ziyaretler ve toplantılar 

KONTROL ET 

 Fakülte Toplumsal katkı koordinatörlüğü, Fakülte Yönetimi 

 Fakülte Sosyal Sorumluluk Proje Geliştirme-Eğitim ve Araştırma Komisyonları 

 Sağlıkta Bilinç İletişim ve Medya Koordinatörlüğü, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 

 Fakülte Eğitim ve Araştırma Komisyonları 

 Kurum Araştırma Merkezleri 

 Ortak Toplum sağlığı çalışmaları yürütülen diğer kurum ve kuruluşların geri bildirimleri (2 ayda 1) 

 İl sağlık müdürlüğü halk sağlığı hizmetleri başkanlığı geri bildirimleri (2 ayda 1) 

 Çanakkale ili Belediye geri bildirimleri (2 ayda 1) 

 Dönem 6 staj bitiminde intörn hekimlerden toplumsal katkı çalışmaları ile  

ilgili alınan sözlü ve yazılı geri bildirimler (2 ayda 1) 

 Yerel ortak çalışmalar yürütülen sivil toplum kuruluşları 

 

ÖNLEM AL 

 Fakülte Toplumsal katkı koordinatörlüğü 

 Fakülte Yönetimi 

 Fakülte Sosyal Sorumluluk Proje Geliştirme-

Eğitim ve Araştırma Komisyonları 

 Sağlıkta Bilinç İletişim ve Medya 

Koordinatörlüğü, Dış İlişkiler 

Koordinatörlüğü 

 Kurum Araştırma Merkezleri 

 Program revizyon çalışmaları 

 Toplumsal katkı çalışmalarının yürütüldüğü 

diğer kurum ve kuruluşların önerileri 


