
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURUMSAL AMAÇLARI 
 
ÇOMÜTF kurumsal amaçları “Fakülte Web Sitesi” aracılığıyla tüm paydaşlarla paylaşılmıştır. ÇOMÜTF 
kurumsal amaçları; “Toplumun sağlık sorunlarına cevap verebilecek gerekli bilgi, beceri ve 
yetkinlikle donanmış; evrensel etik ilkelere bağlı, bilimsel gelişmelere katkı sağlayabilecek 
hekimler yetiştirmek, toplumun öncelikli sağlık sorunlarını dikkate alarak sağlık hizmeti 
sunmak ve tıp bilimine katkı sağlayacak araştırmalar yapmaktır”. 
 
ÇOMÜTF kurumsal amaçları üç başlık altında düzenlenmiştir. Bunlar; eğitim, araştırma ve hizmet 
alanlarıdır. 
 
Eğitim Amaçları 
 
1.Mezunlarına insan sağlığının korunması, geliştirilmesi ve hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgili temel 
bilgi ve becerileri kazandırmak, 
2.Sağlığa sadece biyolojik açıdan yaklaşan değil, insanı fiziksel, ruhsal ve sosyal bir bütün olarak gören 
ve yaşadığı çevreyle ilişkisinin farkında olarak sosyo-kültürel bakış açısı geliştirebilen bir eğitim modeli 
uygulamak, 
3.Öğrencilere insan vücudunun morfolojik ve fizyolojik özellikleri, normal fizyolojik yapıyı 
etkileyebilecek biyolojik, kimyasal, fiziksel, genetik ve sosyal riskler ve bunların hücre, doku, organ ve 
sistem düzeyinde yarattıkları etkiler konusunda bilgi kazandırmak, 
4.Öğrencilerine mezuniyet sonrası dönemde kendi kendine öğrenme becerileri geliştirebilecek bir 
eğitim modeli sunmak, 
5.Mezuniyet öncesi tıp eğitim programını bölgesel ve ulusal ihtiyaçları önceleyecek şekilde 
planlamak, ulusal çekirdek eğitim programı ve uluslararası standartlara göre güncellemek, 
6.Mezunlarının iyi hekimlik uygulamaları ve mesleki etik değerleri içselleştirdikleri bir eğitim programı 
uygulamak, 
7.Mezunlarına klinikte ya da toplumda kanıta dayalı tıp uygulamalarının basamaklarını kullanarak 
sağlık sorununu saptayabilecek, nedenlerini araştırabilecek, çözüm önerileri geliştirebilecek ve 
sonuçlarını izleyebilmelerini sağlayabilecek bilgi ve beceri kazandırmak, 
8.Öğrencilerin hekimlik mesleği pratiklerinin yanında sosyal becerilerini geliştirmelerini 
sağlayabilecekleri bir eğitim programı uygulamak, 
9.Mezuniyet öncesi ya da mezuniyet sonrası dönemde öğrencilerin farklı kurumlardan eğitim 
almalarını sağlayarak, kurum dışı deneyimlerden yararlanmalarını sağlamak, 
10.Öğrencilerin ulusal ve uluslararası farklı deneyimlerinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla 
kurumlar arası ortak eğitim toplantıları düzenlemek, 
11.Tüm evrelerde öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumlarının değerlendirilebilmesini sağlayacak nesnel, 
güncel, farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanmak, 
12.Mezunların sağlık hizmetinin sunumu, finansmanı, ulusal ve uluslararası sağlık politikaları ve 
sorunları konusunda bilgi sahibi olmalarını ve bu konularda çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamak, 
13.Mezunlarına hastalarıyla ve toplumla etkin iletişim becerileri kazandırmak, 
14.Artan öğrenci kontenjanlarının eğitim kalitesi üzerinde yaratacağı etkiyi en aza indirmek amacıyla 
fiziki altyapı ve öğretim elemanları konularında stratejiler geliştirmek, 
15.Mezunların sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olması ve bu ekibin parçası olarak görev 
sorumlulukları konularında bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek, 
16.Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenen TUKMOS rehberlerine göre uzmanlık 
eğitimi sunmak. 
 
Araştırma Amaçları 
 
1.Bilimsel literatürü geliştirecek, sağlığın korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak bilgi 
üretilmesi için altyapının kurulması ve geliştirilmesini sağlamak, 



2.Nitelikli bilimsel araştırmalar yapılabilmesi için öğretim elemanları ve öğrencilerin sürekli gelişim ve 
yenilenmelerine fırsat tanıyacak olanakları sunmak ve geliştirmek, 
3.Tıp Fakültesinin ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırmacıların tercih edeceği bir merkez 
özelliklerine ulaşmasını sağlamak, 
4.Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülecek olan araştırmaların uluslararası ve ulusal etik kural ve 
mevzuat ilkeleri gözetilerek yürütülmesini ve etik değerleri içselleştirmiş araştırma ortamlarının 
oluşmasını sağlamak, 
5.Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülecek olan araştırmaların Üniversite bünyesindeki kurumsal diğer 
birimler ile işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak, 
6.Sağlığın korunması, geliştirilmesi ile hastalıkların tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerine yönelik 
projelerin hazırlanması ve uygulanabilmesini sağlamak, 
7.Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde önemi olan sağlık sorunlarının nedenlerini ortaya koyacak 
ve çözüm üretecek araştırmalar yapılmasını sağlamak, 
8.Fakülte bünyesinde görev yapan öğretim elemanları ile anabilim/bilim dallarının çok merkezli ulusal 
ve uluslararası araştırmalara katılmalarını desteklemek ve öncülük etmek, 
9.Öğretim elemanları ile öğrencilerini kanıta dayalı, güncel, akademik veri kaynaklarına başarı ile 
ulaşma ve bunları kullanma becerilerini geliştirmesi yönünde desteklemek, 
10.Tıp Fakültesi öğrencilerinin, öğretim üyeleri gözetiminde bilimsel çalışma yapılmasını desteklemek 
ve bu çalışmaların öğrenciler tarafından kongrelerde sunulmasını teşvik etmek, 
11.Uzmanlık öğrencilerinin yapmış olduğu tez çalışmalarının ulusal ve uluslararası yayınlara 
dönüşmesi konusunda desteklemek. 
 
Hizmet Amaçları 
 
ÇOMÜTF mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminin önemli bir kısmını ve hizmet uygulamalarının 
çoğunluğunu SUAM’da sağlık hizmeti sunumu şeklinde yürütmektedir. SUAM’ın amacı; sağlık 
hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim olanakları sağlamak, bilimsel araştırma koşullarını 
hazırlamak, her düzeyde tıp ve sağlık personeli yetiştirmek amacıyla Tıp Fakültesi başta olmak üzere, 
Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, araştırma ve eğitim merkezleri ile yurt 
içinde ve dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak stratejik plan ve hedefler çerçevesinde, sağlık 
hizmetlerinin verimli ve kaliteli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 
SUAM ile ilgili detaylı bilgiler bölüm T.S.8.1’de sunulmuştur. 
Bu çerçevede Tıp Fakültesi’nin hizmet amaçları; 
1.Çanakkale ilinde üçüncü basamak düzeyde tıbbi sağlık hizmeti sunmak, 
2.Bölgesel ve ulusal sağlık öncelikleri konusunda farkındalığı artırmak ve çözüm önerileri geliştirmek, 
3.Çanakkale ili ve yakın çevresindeki sağlık sorunlarının saptanmasına ve çözüm önerileri 
geliştirilmesine öncülük etmek, 
4.Sağlık hizmeti sunumunu mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimin ihtiyaçlarına göre 
yürütmek, 
5.Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunumunda ildeki birinci ve ikinci basamak sağlık hizmeti 
sunucularla işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmak, 
6.Ulusal ve uluslararası standartlara uygun sağlık hizmeti sunumunu eğitim ve araştırma faaliyetleri 
ile işbirliği ve koordinasyon içinde sürdürmek, 
7.Topluma sağlık ihtiyaçları konusunda farklı düzeylerde eğitimler sunmak, 
8.Uluslararası etik değerlere bağlı hasta haklarını gözeten hasta ve yakınları ile sağlık çalışanlarının 
güvenliğini sağlayan hizmet sunmak. 


