
RTEÜ Tıp Fakültesi Amaç ve Hedefleri 

A. Eğitim Alanındaki Amaçlar ve Hedefler 

Amaçlar 

RTEÜ Tıp Fakültesinin Eğitim Alanındaki Amaçları 

1. Lisans düzeyinde mezuniyet öncesi tıp eğitimi verilmesi 

2. Lisansüstü düzeyde mezuniyet sonrası tıpta uzmanlık eğitimi, yüksek 

lisans eğitimi ve doktora eğitimi verilmesi 

3. Akademik kadronun sürekli mesleksel gelişiminin sağlanması 

4. İdari personel ve hastane çalışanlarının eğitimlerine katkı sağlanması 

5. Toplumun sağlık okuryazarlığına katkı sağlanması 

6. Simülasyon merkezinin etkin ve etkili kullanımının teşvik edilmesi 

 

Hedefler 

1. Mezuniyet öncesi tıp eğitimi alanında; 

1.1. Hekimlik uygulamalarını başarıyla yürütecek bilgi, beceri ve tutum 

kazandırılması 

1.2. Etkili öykü alma, fizik muayene ve iletişim becerilerinin kazandırılması 

1.3. Hastaya, hasta yakınlarına ve diğer sağlık çalışanlarına etik yaklaşım 

sağlayacak özellikler kazandırılması 

1.4. Bağımsız, eleştirel düşünce,  yaşam boyu öğrenme becerisi ve iletişim 

becerilerinin kazandırılması 

1.5. Her düzeydeki sağlık kurum ve kuruluşunda hekimlik ve yöneticilik 

yapabilecek nitelikte hekimler yetiştirilmesi 

1.6. Mezuniyet öncesi programının ulusal ve uluslararası düzeyde akredite 

edilmesi 

2. Lisansüstü eğitim alanında;  

2.1.  Sağlık alanında uluslararası standartlarda uzman hekim, araştırmacı ve 

bilim insanı yetiştirilmesi için lisansüstü eğitim verilmesi 

2.2. Mezuniyet sonrası eğitim programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde 

akredite edilmesi 

3. Akademik kadro gelişimi alanında; 

3.1. Mezuniyet sonrası kurumsal ve işlevsel sürekli mesleki gelişim 

faaliyetlerinin yapılması  

3.2. Ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlerin düzenlenmesi 

3.3. Akademik kadronun temel eğitici eğitimlerinin sağlanması 

3.4. Akademik kadro eğitici eğitimlerinin güncel tutulması 

4. İdari kadro ve hastane çalışanları alanında; 

4.1. Fakülte idari kadrolarının gerekli durumda mesleksel, davranışsal ve 

sosyal eğitimlerine olanak sağlanması 

4.2. Ortak kullanım anlaşması ile hizmet verilen hastane ortamında ihtiyaç 

durumunda hastane çalışanlarına mesleksel, davranışsal ve sosyal 

eğitimlerine katkı sunulması 



5. Toplumsal alanda; 

5.1. Sağlıkla ilgili konularda toplumu bilgilendirici çalışmalar yapılması 

5.2. Ulusal/yerel yönetim kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği 

içinde sağlık ve sosyal sorumluluk projeleri üretilmesi, etkinlikler 

yapılması 

5.3. Sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması 

B. Araştırma Alanındaki Amaçlar ve Hedefler 

Amaç 

1. Sağlık alanında bilime katkı sağlayan çalışmalar üretilmesine olanak 

sağlamak 

Hedefler 

1.1. Sağlık alanına katkı sağlayacak, bilimsel araştırmalar yapma konusunda 

akademik personele eğitim desteği sağlanması 

1.2. Bilimsel araştırmalara olanak sağlayacak teknik donanım, altyapı 

güçlendirilmesi ve eleman desteği sağlanması 

1.3. Bilgiye ulaşma yöntemlerini bilen, kanıta dayalı karar verebilme yeterlilik 

ve yetkinliğine sahip hekimler yetiştirilmesi 

1.4. Tıp fakültesi öğretim üyelerinin, bilimsel çalışmalarının teşvik edilmesi 

1.5. Lisans ve lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yapma, bilimsel proje 

hazırlama ve bilimsel makale yazma gibi temel konularda eğitim verilmesi 

1.6. Fakültemiz tarafından yayımlanan Rize Tıp Dergisinin ulusal ve 

uluslararası indekslere dahil edilmesi 

C. Hizmet Alanındaki Amaçlar ve Hedefler 

Amaçlar 

1. Güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak birey ve toplum sağlığını koruyucu 

ve tedavi edici sağlık hizmeti sunmak. 

Hedefler 

1.1. Sağlık hizmetinin, gelişmiş teknolojik donanım ve alanında yetkin sağlık 

ekibi ile ulusal ve uluslararası düzeyde sunulması ve sürdürülebilirliğinin 

sağlanması 

1.2. Hasta ve çalışan güvenliğiyle ilgili ortak kullanım protokolü çerçevesinde 

kalite standartlarının sağlanması, 

1.3. Bölgesel ve ulusal ortak paydaşlar ile yakın işbirliği ve uyum içerisinde çalışılması 


