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ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI  

KALİTE GÜVENCE POLİTİKASI 
 

 

 Tıp Fakültemiz Kalite Güvence Politikası; 

 ülkesinin milli çıkarları doğrultusunda Sağlık Bakanlığı, YÖK, YÖKAK ve TEPDAD standartları gereğince 

üniversitemiz adına geleceğin nitelikli tıp doktorlarını kalite odaklı yetiştirme misyonunu üstlenmiş bu bağlamda ulusal ve 

uluslararası anlamda tanınmış, holistik bakış açısına ve disiplinlerarası araştırma anlayışına sahip, toplum sağlığını 

önemseyen ve fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden iyileştirip örnek olabilen, iletişimci, önyargısız,endüstri 4.0 ve toplum 5.0 

koşullarında proaktif, yenilikçi, girişimci, yetkin, eğitim, araştırma ve hizmet sunumu sağlayan, şeffaf, güvenilir, hesap 

verebilir, sürekli iyileştirmeye, gelişmeye ve değişime açık bir tıp fakültesi olmayı hedefleyerek Kalite Güvence 

Politikası’nı bu yönde dizayn etmiştir. 
 

 Bu bağlamda; 

 Tıp Fakültemizin Misyonu: Geleceğin hekimlerinin ve bilim insanlarının sürekli gelişen teknolojik yöntemleri 

kullanabilen, disiplinler arası araştırma ve çalışma anlayışına sahip, yaşadığı toplumun sağlığını önemseyen ve fiziksel, 

ruhsal ve sosyal yönden iyileştirilebilen ve örnek olabilen, girişimci, iletişimci, önyargısız, yenilikçi hekimleri yetiştirmek. 

Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli sağlık hizmeti sunmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı 

sağlayabilecek araştırmalar yapmaktır. 

 Tıp Fakültemizin Vizyonu: Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınır, yetkin, eğitim araştırma ve hizmet sunumu 

sağlayan, güvenilir, hesap verebilir ve sürekli gelişime açık bir tıp fakültesi olmaktır. 

 Tıp Fakültemizin Temel Değerleri; Ortak Akıl ve Katılımcılık, Etik Değerlere Bağlılık, Kurumsal Aidiyet, 

Yenilikçilik ve Girişimcilik, Çevreye Saygı ve Duyarlılık, Evrensel ve Toplumsal Değerlere Saygı, Yerel ve Toplumsal 

Kalkınmaya Destek. 

TIP FAKÜLTEMİZİN STRATEJİK AMAÇLARI 

 Eğitim-Öğretim ve Danışmanlık: Fakültemizde akademisyen ile öğrenci seviyesini ve eğitim alt yapısını en yüksek 

düzeyde tutarak mesleki erdemleri karakter haline getirmiş, akademik ve liderlik yetkinliklerine sahip, yerel ve küresel 

sağlık sorunlarına hâkim, tıp uygulama becerisi olan hekimler yetiştirmek. 

  Araştırma-Geliştirme: Bilim ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak güncel ve önemli sağlık sorunlarının 

çözümüne yönelik bilime katkı sağlayan temel, klinik ve toplumsal çalışmaları yaparak literatüre kazandırmak. 

 Kaynak Oluşturma: Bilimsel araştırma ve kaynak oluşturma kültürünü devam ettirebilmek için ulusal ve 

uluslararası kaynakları değerlendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak. 

 Kurumsallaşma: Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için kalite yönetim standartlarına göre paydaşlarının 

yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, denetlenmesi, sürekliliğinin sağlanması ve kurum aidiyetinin artırılması. 


