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T A R İ H Ç E 
 

 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 

arasında 1980 yılında imzalanan protokol ile Trabzon Soğuksu-Çamlık mevkiinde 

bulunan 225 yataklı binanın 10 yıl süre ile KTÜ Tıp Fakültesi’ne tahsis edilmesi ile 

aktif olarak hizmete başlayan Tıp Fakültesi Hastanesi, KTÜ kampusünde 38.000 m
2
 

kapalı alanda yapımı tamamlanarak  “Farabi Hastanesi” adını aldığı 600 yatak 

kapasiteli yeni ve modern binalarına 1986 yılında taşınmıştır.  

 

Bu tarihten sonra akademik ve idari kadro ile fiziksel imkanlar bakımından hızlı bir 

gelişme gösteren Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi)’nin, 1992 

yılında ihale edilerek 1993 yılında kampus içerisinde 25.000 m
2
 kapalı alanda inşasına 

başlanılan ek hastane binasının inşası tamamlanarak 2004 yılında hizmete 

sokulmuştur.  

 

Ek binanın (B blok) hizmete girmesi ile birlikte tadilat ve onarıma alınan hastanemiz 

(A blok) klinik binasının tüm hasta odaları 2 yataklı, WC ve banyolu şekilde 

tasarlanarak 412 yataklı olarak yeniden devreye alınmıştır. Toplam 800 yatak 

kapasitesine salip olan hastane A blok binada 412, B blok binada ise 354 yatak olmak 

üzere toplam 766 yatakla (21yataklı Acil Servis hariç) hizmet verilmektedir. 

 

Ayrıca, toplam 1855 m
2
 kapalı alanı bulunan “Merkezi Sterilizasyon + Tüp Bebek 

Ünitesi + Merkezi Otomasyon Deposu” binası yeniden inşa edilerek 2010 yılı içinde; 

9500 m
2
 kapalı alana sahip yeni poliklinik, yemekhane ve hemodiyaliz binası inşası da 

2012 yılı içinde hizmete sokulmuştur. Plan ve projelendirilerek 2012 yılında inşasına 

başlanılan 14.000 m
2 

lik Acil servis ve yoğun bakım binası inşaatı halen devam etmekte 

olup, 2013 yılı birinci altı ay içerisinde hizmete sokulması planlanmaktadır.  

 

Eğitim ve araştırma yanında, bölge hastanesi konumuyla Doğu Karadeniz Bölgesinin 

geniş bir halk kitlesine hizmet veren KTÜ Farabi Hastanesi’ne başvuran hasta 

sayısında her geçen yıl anlamlı bir çoğalma yaşanmakta, klinik, poliklinik, teşhis ve 

tedavi üniteleri, akademik ve idari personel ve de fiziki mekân bazında hizmet alanı 

genişletilmeye çalışılmaktadır.  

 

Bölgenin üçüncü basamak düzeyde tek üniversite hastanesi olan Farabi Hastanesi, bir 

eğitim kuruluşu olmasına karşın, verilen sağlık hizmetinin kalitesi ile ülkemizin sanayi 

ve tarımda önemli bir rol oynayan Doğu Karadeniz bölgesinde eksikliği şiddetle 

hissedilen, ileri ve kaliteli sağlık hizmeti sağlanmasına büyük katkıda bulunarak 

bölgenin önemli bir eksiğini gidermektedir. Ayrıca, verdiği sağlık hizmetleri ile iyi 

dostluk ilişkileri içerisinde olduğumuz Kafkas ülkelerinin de sağlık sorunlarına çözüm 

olarak katkı sağlayacağı şüphesizdir. 
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 İstatistiksel Veriler  
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

Yatak Sayısı 698 723 749 780 780 780 780  

Ayaktan 255.395 285.945 356.240 382.882 403.985 457.357 522.813  

Yatan 24.190 26.720 32.925 37.509 37.224 40.194 43.464  

Doluluk Oranı (%) 85,3 83,6 82,90 84,30 85,1 93,0 94,0  

Ortalama Kalış (gün) 8,4 7,9 7,82 7,85 8,35 2,48 2,76  

Ameliyat Sayısı 16.553 18.762 37.885 41.401 45.992 56.114 66.408  

  

 

 Bölgesel Hizmet Alanları  
 

İl Adı İlçesi 
TRABZON Akçaabat, Araklı, Asrin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, 

Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, 

Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir, Yomra. 

ARTVİN Şavşat, Ardanuç, Yusufeli, Borçka, Hopa, Arhavi, Murgul 

(Göktaş). 

RİZE Fındıklı, Çamlıhemşin, Ardeşen, Pazar, Çayeli, İkizdere, 

Kalkandere, Hemşin, Güneysu, Derepazarı, İyidere. 

BAYBUYRT Maden, Demirözü, Aydıntepe. 

GÜMÜŞHANE Kelkit, Şiran, Torul, Kürtün, Köse. 

GİRESUN Şebinkarahisar, Alucra, Eynesil, Görele, Tirebolu, Espiye, Keşap, 

Dereli, Bulancak, Yağlıdere, Güce, Doğankent, Piraziz, Çanakçı, 

Çamoluk. 

ORDU Akkuş,  Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, 

Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, 

Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye. 

 

 

 

 Yerleşim Alanı (Kapalı Alan)  
 

 

Birim Sayı (Adet) Alan (m
2
) 

Acil Servis 1 1.300 

Yoğun Bakım 10 1.400 

Ameliyathane 2 3.000 

Klinik (12+7=19)  19 18.500 

Laboratuar 5 2.400 

Eczane 1 330 

Radyoloji Alanı 1 1.100 

Nükleer Tıp Alanı 1 980 

Mutfak 1 600 

Çamaşırhane 2 800 

Teknik Servis 1 600 

Kazan Dairesi 2 1.500 
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Poliklinikler 70 10.100 

İdari Bürolar 11 400 

Klima Daireleri 6 1.500 

Radyasyon Onk. Ünitesi 1 1.150 

Hemodiyaliz 1 200 

Yemekhaneler 2 668 

Başhekimlik ve idari bürolar. 1 750 

Depo 6 1.600 

Temel Tıp Bilimleri Eski Binası 1 7.200 

Ortak Alanlar - 10.992 

Radyoloji Departmanı 1 2.000 

Mrk. Sterilizasyon Ünit + Tüp Bebek Ünit. + 

Mrk.Otomasyon Depo Binası 

 

1 

 

1.855 

Yeni Poliklinik Binası 1 9.500 

Yeni Acil Binası 1 14.000 

TOPLAM   94.355 
 

 

 

 Klinik, Poliklinik, Laboratuar, Teşhis-Tedavi ve 

Tedaviye Yardımcı Üniteler  

 

I-       Poliklinikler II- Klinikler 
Acil   Acil 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon  

- Algoloji. 

  

            Beyin ve Sinir Cerrahisi Beyin ve Sinir Cerrahisi 

Çocuk Cerrahisi Çocuk Cerrahisi 

Çocuk Psikiyatrisi Dermatoloji  

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları; 

- Sağlam Çocuk, 

- Kardiyoloji, 

- Hematoloji-Onkoloji, 

- Endokrinoloji, 

- Nöroloji, 

- İmmünoloji-Alerji, 

- Gastroenteroloji, 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları; 

- Çocuk Acil,  

- Çocuk Enfeksiyon, 

- Adölesan, 

- Hematoloji-Onkoloji, 

- Pediatri Süt Çocuğu 

Dermatoloji Enfeksiyon Hastalıkları 

Diş Hastalıkları ve Tedavisi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Enfeksiyon Hastalıkları Genel Cerrahi 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Göğüs Cerrahisi + Transplantasyon Ünit. 

Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları 

Göğüs Cerrahisi Göz Hastalıkları 

Göğüs Hastalıkları Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Göz Hastalıkları Doğum Salonu 

İç Hastalıkları; 

- Gastroenteroloji, 

- Hematoloji, 

- Tıbbi Onkoloji, 

- Nefroloji + Organ Nakli 

- Endokrin ve Metabolizma, 

İç Hastalıkları; 

- Gastroenteroloji, 

- Hematoloji + KİT Ünitesi 

- Tıbbi Onkoloji, 

- Nefroloji, 

- Endokrin ve Metabolizma, 
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- İmmünoloji. - İmmünoloji. 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kalp ve Damar Cerrahisi 

Kalp ve Damar Cerrahisi Kardiyoloji 

Kardiyoloji Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 

Kulak-Burun-Boğaz Hast. Nöroloji 

Nöroloji Nükleer Tıp 

Nükleer Tıp Ortopedi ve Travmatoloji 

Ortopedi ve Travmatoloji Plastik, Rekonstrüktif ve Est. Cerr. 

Plastik, Rekonst. Ve Est.Cerr. Psikiyatri 

Psikiyatri Radyasyon Onkolojisi 

Radyasyon onkolojisi Üroloji 

Üroloji  

 

III- Yoğun Bakım Üniteleri 
Anesteziyoloji Reanimasyon YBÜ 

Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) YBÜ 

Nöroloji + Nöroşirürji YBÜ 

Koroner YBÜ 

Dahiliye + Göğüs YBÜ 

Yenidoğan YBÜ 

Yenidoğan YBÜ-2 + Pediatrik YBÜ 

Yanık Ünitesi 

 

IV- Laboratuarlar 
Mikrobiyoloji Biyokimya 

Patoloji Doku Tiplendirme 

            Tıbbi Genetik Hematoloji 

Nükleer Tıp Histoloji 

Allerji (Çocuk-Erişkin)  
 
 

V- Teşhis ve Tedaviye Yardımcı Üniteler 
Hemodiyaliz Periton diyaliz 

Radyasyon Onkolojisi Erişkin Endoskopi 

Kemoterapi Taşkırma (Litotripsi) 

Retina Odyoloji 

Koroner Anjiyografi Dijital Anjiyografi 

Manyetik Rezonans (MGR) Bilgisayarlı Tomografi (CT) 

ERCP Röntgen 

Ultrasonografi Mamografi 

Nükleer Tıp Kemik Dansitometri 

TPN Kan Bankası 

Ürodinami Uyku Ünitesi 

            FTR Ünitesi EKG 

            EKO Holter 

Treadmil EEG (Erişkin) 

EEG (Çocuk) EMG 

Erişkin Allerji Pediatrik Allerji 

Puva Tedavi Ünitesi Cerrahi Lokal Müdahale Odası 

Bronkoskopi Kan Alma Odası 

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Ameliyathane 
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Algoloji Eczane 

Uzun Süreli Video Monitörizasyon Kemik İliği Transplantasyon 

Androloji Solunum Fonksiyon Testi 

Cerrahi Endoskopi  Pediatrik Endoskopi 

Ürodinami Psikometri 

Elektronmikroskopi Kardiyak Elektrofizyoloji 

Aferez Diş Tedavi 

Pulmoner Hipertansiyon Diyabet Eğitim Ünitesi 

 

 

HASTANE KURULLARI, KOMİSYONLARI VE KOMİTELERİ 
 

  HHAASSTTAANNEE  YYÜÜRRÜÜTTMMEE  KKUURRUULLUU  

  AAMMEELLİİYYAATTHHAANNEE  KKOOOORRDDİİNNAASSYYOONN  KKUURRUULLUU  

  HHAASSTTAANNEE  İİNNFFEEKKSSİİYYOONNLLAARRIINNII  ÖÖNNLLEEMMEE  VVEE  AANNTTİİBBİİYYOOTTİİKK  KKUULLLLAANNIIMM  

KKOOMMİİTTEESSİİ  

  SSEEVVKK  DDEENNEETTLLEEMMEE  KKUURRUULLUU  

  RRAADDYYAASSYYOONN  GGÜÜVVEENNLLİİĞĞİİ  KKOOMMİİTTEESSİİ  

  FFAARRAABBİİ  HHAASSTTAANNEESSİİ  TTRRAANNSSFFÜÜZZYYOONN  KKOOMMİİTTEESSİİ  

  KKAALLİİTTEE  KKOOOORRDDİİNNAATTÖÖRRLLÜÜĞĞÜÜ  

  HHAASSTTAA  vvee  ÇÇAALLIIŞŞAANN  GGÜÜVVEENNLLİİĞĞİİ  KKOOMMİİTTEESSİİ  

  TTEESSİİSS  GGÜÜVVEENNLLİİĞĞİİ  KKOOMMİİTTEESSİİ  

  EEĞĞİİTTİİMM  KKOOMMİİTTEESSİİ  

  DDÖÖNNEERR  SSEERRMMAAYYEE  EEKK  ÖÖDDEEMMEELLEERRİİ  İİNNCCEELLEEMMEE  VVEE  DDEENNEETTLLEEMMEE  KKOOMMİİSSYYOONNUU  

  HHAASSTTAANNEELLEERR  EETTİİKK  KKUURRUULLUU  

  EENNFFEEKKSSİİYYOONN  KKOONNTTRROOLL  KKOOMMİİTTEESSİİ  

  BBEEYYİİNN  ÖÖLLÜÜMMÜÜ  KKOOMMİİTTEESSİİ  

  UUYYKKUU  BBOOZZUUKKLLUUKKLLAARRII  TTAANNII  TTEEDDAAVVİİ  ÜÜNNİİTTEESSİİ  VVEE  KKOOOORRDDİİNNAASSYYOONN  KKUURRUULLUU  

  OONNKKOOLLOOJJİİ  KKOONNSSEEYYİİ  

  FFAAKKÜÜLLTTEE  VVEE  HHAASSTTAANNEELLEERR  İİÇÇ  KKOONNTTRROOLL  KKOOMMİİTTEESSİİ  

  BBİİRRİİMM  BBİİLLGGİİ  İİŞŞLLEEMM  KKOOOORRDDİİNNAASSYYOONN  KKUURRUULLUU  

  İİHHAALLEE  KKOOMMİİSSYYOONNUU  

  MMUUAAYYEENNEE  VVEE  KKAABBUULL  KKOOMMİİSSYYOONNUU  

  AAOORRTT  SSTTEENNTT  UUYYGGUULLAAMMAASSII  KKOONNSSEEYYİİ  

  AACCİİLL  VVEE  YYOOĞĞUUNN  BBAAKKIIMMLLAARR  KKOOOORRDDİİNNAASSYYOONN  KKUURRUULLUU  

  EENNTTEERRAALL  VVEE  PPAARRAANNTTEERRAALL  BBEESSLLEENNMMEE  ÜÜNNİİTTEESSİİ  KKUURRUULLUU  ((TTPPBB))  

  LLAABBOORRAATTUUAARRLLAARR  KKOOOORRDDİİNNAASSYYOONN  KKUURRUULLUU  

  

  

MMEEVVCCUUTT  PPEERRSSOONNEELL  DDUURRUUMMUU  
  

SINIFI SAYISI 

GİHS (Genel Hizmetler Sınıfı) 98 

SHS   (Sağlık Hizmetleri Sınıfı) 404 

THS   (Teknik Hizmetler Sınıfı) 57 

YHS   (Yardımcı Hizmetler Sınıfı) 73 

DHS   (Dön Hizmetleri Sınıfı) 2 

TOPLAM  634 

DİĞERLERİ 

Okutman 1 
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Uzman 11 

Araştırma Görevlisi 1 

Öğretim Görevlisi 1 

Geçici Hemşire 2 

Sözleşmeli İşçi 8 

4/B Sözleşmeli Hemşire 126 

4/B Sözleşmeli Personel 138 

TOPLAM 922 

Hizmet Alımı 814 

GENEL TOPLAM   1736 

  

  

  

YYIILLLLAARRAA  GGÖÖRREE  EEKK  PPEERRSSOONNEELL  İİHHTTİİYYAAÇÇ  DDUURRUUMMUU  
  

SSIINNIIFFII  22001144  22001155  22001166  22001177  22001188  

GGİİHHSS  MMüüddüürr  YYrrdd..  11    --    --  --  --  

MMeemmuurr  1100      22  22    1100    22    

ŞŞoofföörr  55      --  --  --  --  

BBiillggiissaayyaarr  PPrrooggrraammccııssıı  22  --  --  --  --  

TTHHSS  MMüühheennddiiss  33    --    --  --  --  

SSHHSS  HHeemmşşiirree  220000    5500      5500  220000    5500  

SSaağğ..TTeekk..  5500    1100      1100  2200    1100    

FFiizzyyootteerraappiisstt  1100      --  --  --  --  

EEcczzaaccıı  33    --    --  --  --  

LLaabboorraanntt  --    --  --  1100    --    

KKaalloorriiffeerrccii    22    --  --  11    --  

  

TTOOPPLLAAMM  
  

228866    
    

6622    
    

6622  
    

224411  
    

6622  

  

  

  

DDeeğğeerrlleerriimmiizz  
 

 Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak 

 Hizmette mükemmellik  

 Çalışma özgürlüğü 

 Kurallara bağlı olmak 

 Sorumluluk bilinci 

 Etik değerlere bağlı olmak  

 İdealist olmak 

 Hasta haklarına saygılı olmak 

 Şeffaflık 

 Yaratıcılık 

 Yenilikçilik 

 Çalışkanlık 

 Liderlik 
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 Liyakat 

 Güvenirlik 

 Dürüstlük 

 İşbirliğine açık olmak 

 Özverili olmak 

 Adil olmak 

 Akılcılık  

 

  

  

M İ S Y O N U M U Z 
Uluslararası standartlarda başta hekim olmak üzere sağlık profesyonellerinin mesleki 

eğitim görmelerine ve bilimsel araştırma yapmalarına uygun alt yapı desteğini 

sağlamak; aynı zamanda hasta odaklı çağdaş sağlık hizmeti sunumu anlayışı 

doğrultusunda insanımızın ruh ve beden sağlığını koruyup geliştirmek; hastalarımıza 

en üst düzeyde kaliteli sağlık hizmetini en son bilgi ve teknolojiyle vermektir. 

 

 

 

HİZMET VE ÜRÜNLERİMİZ 
  

  DDaahhiillii  vvee  CCeerrrraahhii  ssaağğllııkk  hhiizzmmeettii  

  EEğğiittiimm--ööğğrreettiimmee  kkaattkkıı  

oo  TTııpp  ffaakküülltteessii  ööğğrreenncciilleerrii  eeğğiittiimmii  

oo  MMeezzuunniiyyeett  ssoonnrraassıı  ttııppttaa  uuzzmmaannllııkk  ööğğrreenncciissii  eeğğiittiimmii  

oo  SSaağğllııkk  mmeesslleekk  yyüükksseekk  ookkuullllaarrıınnaa  eeğğiittiimm  

oo  HHiizzmmeett  iiççii  eeğğiittiimm  ttooppllaannttııllaarrıı    

oo  MMeesslleekkii  sseerrttiiffiikkaassyyoonn  kkuurrssllaarrıı  

  İİnnffeekkssiiyyoonn  kkoonnttrrooll  kkoommiittee  hheemmşşiirreelliiğğii    

  YYeenniiddooğğaann  yyooğğuunn  bbaakkıımm  kkuurrssuu  

  YYooğğuunn  bbaakkıımm  hheemmşşiirreelliiğğii  kkuurrssuu  

  EErriişşkkiinn  CCPPRR  kkuurrssuu  

  YYeenniiddooğğaann  CCPPRR  kkuurrssuu  

  TTrraavvmmaattoolloojjii  kkuurrssuu  

  AAkkaaddeemmiikk  aarraaşşttıırrmmaallaarraa  ddeesstteekk  

  

 

 

GÜÇLÜ YANLARIMIZ 
  

  Bölgemizde tam teşekküllü 3. basamak hizmet veren referans   

merkezi olmamız.   

  TTııbbbbıınn  hheerr  aallaannıınnddaa  üüssttüünn  bbiillggii  bbeecceerrii  vvee  ddeenneeyyiimm  ssaahhiibbii  aakkaaddeemmiikk  kkaaddrroommuuzz  

  İİhhttiiyyaaççllaarrıımmıızzaa  cceevvaapp  vveerreecceekk  yyeetteerrllii  ffiizziikkii  aallaann..  

  YYüükksseekk  tteekknnoolloojjiikk  ddoonnaannıımmıımmıızz..  

  Nitelikli ve özverili idari-sağlık personeline sahip olmamız.  

  Bölgemizde nitelik ve nicelik olarak üst düzey yoğun bakım hizmeti sunmamız.  

  Bölgemizdeki tek yanık merkezine sahip olmamız.  

  Yeterli bilişim ağ donanımının varlığı.   

  Genç personel sayısının fazla olması.  
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  Organ ve doku nakli merkezlerimizin kurulmuş olması.   

  SSaağğllııkk  pprrooffeessyyoonneelllleerriinnee  ddöönnüükk  uulluussaall  sseerrttiiffiikkaallıı  hhiizzmmeett  iiççii  eeğğiittiimm  pprrooggrraammllaarrıınnaa  

ddaahhiill  oollmmaammıızz..  

  Yetiştirdiği hekimlerle bölgesindeki sağlık hizmetlerinin yönlendiricisi olması.   

  Karadeniz Bölgesinde en gelişmiş laboratuarlara sahip olması.  

  İİyyii  bbiirr  mmaalliiyyeett  mmuuhhaasseebbee  ssiisstteemmii  kkuurrmmuuşş  oollmmaammıızz..  

  BBööllggeemmiizzddeekkii  kkaammuu  vvee  öözzeell  kkuurruummllaarrllaa  iiyyii  iilleettiişşiimm  vvee  iişşbbiirrlliiğğii  iiççiinnddee  oollmmaammıızz..  

  BBööllggeemmiizzddeekkii  ddiiğğeerr  ssaağğllııkk  kkuurruummllaarrııyyllaa  hhiizzmmeett  ssaattıımm  ssöözzlleeşşmmeelleerriimmiizziinn  oollmmaassıı..  

  Hastane okuluyla uzun süre yatarak tedavi alan çocuk hastalara eğitimlerine 

devam olanağı sunmak.    

  

 

 

ZAYIF YANLARIMIZ 
 

  Teşhis ve tedavi ortamlarının fiziki ve teknolojik yetersizliği.  

oo  Yeni CT ve MR ihtiyacı.  

oo  Pozitron emisyon tomografisinin olmaması.  

oo  Ultrason cihaz sayısının yetersizliği v.b.   

 Çalışanlar arası iletişim, uyum ve bilgilendirme eksikliği.  

 Personelin sayısal yetersizliği.  

 Özlük haklarının iyileştirilmemesi nedeniyle çalışan memnuniyetsizliği 
 

 

 

KURUM DIŞI FIRSATLAR 
 

  GGeenneell  ssaağğllııkk  kkoonnuussuunnddaa  ttoopplluummuunn  ggeelliişşeenn  bbiilliinnccii..    

  TToopplluummuunn  ssaağğllııkk  kkoonnuullaarrıınnddaa  bbiillggiilleennddiirriillmmee  ttaalleebbii..    

  İİllggiillii  kkuurruummllaarrıınn  ddaannıışşmmaannllııkk  ttaalleepplleerrii..    

  UUlluussaall  ÜÜnniivveerrssiittee  hhaassttaanneelleerrii  iillee  iilliişşkkiilleerr..    

  AAvvrruuppaa  BBiirrlliiğğiinnee  ggiirriişş  ssüürreecciinnddee  bbuulluunnmmaakk..    

  UUlluussllaarraarraassıı  ddeeğğiişşiimm  pprrooggrraammllaarrıınnıınn  vvaarrllıığğıı..    

 HHaassttaallııkk  iillee  iillggiillii  aallaannllaarrddaa  ççookk  ssaayyııddaa  ttooppllaannttıı  ddüüzzeennlleenniiyyoorr  oollmmaassıı..   

 SSaağğllııkk  sseekkttöörrüünnddeekkii  ggeelliişşmmeelleerr..   

 

 

 

KURUM DIŞI TEHDİTLER 
 

  KKaammuu  HHaassttaanneelleerrii  BBiirrlliiğğii..  

  HHeemmşşiirree  kkaaddrroossuu  yyeetteerrssiizzlliiğğii..    

  BBeeyyiinn  ggööççüü..    

  SSaağğllııkk  bbaakkaannllıığğıınnaa  bbaağğllıı  hhaassttaanneelleerrddee  iizzlleenneenn  mmeevvzzuuaatt  nneeddeenniiyyllee  oorrttaayyaa  ççııkkaann  

üüccrreett  ddeennggeessiizzlliiğğii..  

  BBüürrookkrraassii..    

  SSaağğllııkk  hhaarrccaammaallaarrıınnaa  aayyrrııllaann  bbüüttççeenniinn  yyeetteerrssiizzlliiğğii..  

  BBööllggeenniinn  tteekk  33..  bbaassaammaakk  hhaassttaanneessii  oollmmaa  nniitteelliiğğiinniinn  oorrttaaddaann  kkaallkkmmaassıı..  

  SSUUTT  vvee  BBUUTT  iillee  uuyygguullaannaann  üüccrreett  ppoolliittiikkaassıı  nneeddeenniiyyllee  kkuurruumm  ggeelliirr  ggiiddeerr  
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ddeennggeessiinniinn  bboozzuullmmaassıı..  

  MMaallii  yyaappıı  bboozzuullmmaassıı  nneeddeenniiyyllee  yyaattıırrıımmllaarraa  vvee  yyeenniilleemmeelleerree  aayyrrııllaaccaakk  kkaayynnaakk  

bbuulluunnaammaammaassıı..  

  UUyygguullaannmmaayyaa  bbaaşşllaannaaccaakk  oollaann  aaiillee  hheekkiimmlliiğğii  iillee  ppoolliikklliinniikk  ssaayyııllaarrıınnddaa  ddüüşşmmee  

bbeekklleennttiissii..    

  HHaassttaa  kkaattııllıımm  ppaayyıınnddaa  üünniivveerrssiittee  hhaassttaanneelleerriinnee  yyüükksseekk  ffiiyyaatt  uuyygguullaannmmaassıı..  

nneeddeenniiyyllee  ppoolliikklliinniikk  ssaayyııssıınnddaa  ddüüşşmmee..  

  DDüünnyyaa  vvee  üüllkkeemmiizzddeekkii  eekkoonnoommiikk  kkrriizz  nneeddeenniiyyllee  hhaassttaanneeyyee  iillaaçç  vvee  mmaallzzeemmee  

tteeddaarriikk  eeddeenn  ffiirrmmaallaarrıınn  oolluuşşaann  bbeelliirrssiizzlliikk  oorrttaammıınnıı  ggeerreekkççee  ggöösstteerreerreekk  iihhaalleelleerrddee  

tteekklliiff//uuyygguunn  tteekklliiff  vveerrmmeemmeelleerrii..  

  HHaassttaayyaa  iillaaçç  tteemmiinniinn  zzoorruunnlluulluuğğuu  ggiibbii  yyeennii  mmeevvzzuuaatt  ddeeğğiişşiikklliikklleerrii  iillee  ssaağğllııkk  

ssiisstteemmiinnddee  oolluuşşaann  ttüümm  mmaallii  rriisskklleerriinn  kkuurruummuunn  yyüükküünnüü  aarrttttıırrmmaassıı..  

  HHaassttaanneeyyee  kkoommşşuu  yyüükksseekk  ffrreekkaannssllıı  TTRRTT  vveerriiccii  aanntteennii  nneeddeenniiyyllee  ttııbbbbii  aalleett  vvee  

eelleekkttrriikk  ssiisstteemmiinnddee  mmeeyyddaannaa  ggeelleenn  aarrıızzaallaarr  mmaallii  yyüükk  yyaannıınnddaa  ssaağğllııkk  

hhiizzmmeettlleerriinniinn  ddee  aakkssaammaassıınnaa  yyooll  aaççmmaassıı..  

 

 

 

VİZYONUMUZ 
 

 

Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sektöründeki gelişmeler ve ihtiyaçlar 

doğrultusunda hekim, uzman hekim ve diğer sağlık profesyonellerinin etkin mesleki 

eğitimlerini gerçekleştirebilmeleri ve Tıp bilimi alanında uluslararası literatüre katkı 

sağlayacak, bilimsel proje ve yayınların planlanıp yürütülmesi için gerekli olan alt 

yapıyı sağlamaktır. Sağlık hizmetlerinde; ileri tıp teknolojisini kullanarak, meslek etiği 

ilkeleri ve hasta haklarına uygun, kanıta dayalı tıbbi uygulamalarla, hasta ve çalışan 

memnuniyetini sağlayan, bölgesel ve ulusal düzeyde tercih edilen sağlık kurumu 

olmaktır.  

 

 

 

PAYDAŞ ANALİZİ 
Paydaş analizinin yapılmasında; stratejik planlamanın temel unsurlarından biri olan 

katılımcılığın sağlanabilmesi için hastanemizin etkileşim içinde bulunduğu taraflar 

dikkate alınarak stratejik planın sahiplenilmesine çalışılmıştır. Bunun için 

hastanemizde oluşturulan “Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu” planın hazırlanması 

ve gerçekleştirilmesine yönelik toplantılar yapmış, komisyon üyelerinin paylaşımları 

sonucunda hastanemizin paydaşlarla ilişkilerinin seviyesi ve öncelikleri tespit edilmeye 

çalışılmıştır. 

 

 

 

PAYDAŞLARIN TESPİTİ 
Hastanemizin paydaşlarının kimler olduğunun tespit edilebilmesi için;  

- Hastanemizin faaliyet ve hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir? 

- Hastanemizin faaliyet ve hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir? 

- Sunulan hizmetlerden yararlananlar kimlerdir? 

- Faaliyet ve hizmetlerden etkilenenler ile faaliyet ve hizmetlerini etkileyenler 

kimlerdir? 
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Sorularına cevap aranmıştır. 

Bu cevaplara göre paydaşlarımız tespit edilmiş ve bunlar işlevlerine göre hizmet 

alanlar, çalışanlar, temel ortak ve stratejik ortak başlıkları altında sınıflandırılmıştır. 

Ayrıca paydaş analizi yapılırken paydaşlık durumuna göre paydaşlar iç paydaş / dış 

paydaş / müşteri şeklinde ayrıma tabi tutulmuştur. 

 

 

 

Paydaşlar Hizmet 

Alanlar 

Çalışanlar Temel 

Ortak 

Stratejik 

Ortak 

Paydaşlık 

Durumu 

Akademik Personel      İç Paydaş 

İdari Personel      İç Paydaş 

KTÜ Rektörlüğü       İç Paydaş 

Öğrenciler      Müşteri 

Hastalar ve Yakınları      Müşteri 

Hükümet      Dış Paydaş 

Yasama ve Yargı Organları      Dış Paydaş 

Milli Eğitim Bakanlığı      Dış Paydaş 

Sağlık Bakanlığı       Dış Paydaş 

Maliye Bakanlığı       Dış Paydaş 

Yüksek Öğretim Kurulu       Dış Paydaş 

Sosyal Güvenlik Kurumu       Dış Paydaş 

Sayıştay      Dış Paydaş 

Kamu İhale Kurumu (KİK)      Dış Paydaş 

Kamu Hastaneleri Birliği        Dış Paydaş 

Yurtiçi Üniversiteler       Dış Paydaş 

Ticaret ve Sanayı Odası       Dış Paydaş 

Tedarikçiler      Dış Paydaş 

Basın-Yayın Organları       Dış Paydaş 

Özel Hastaneler       Dış Paydaş 
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KTÜ FARABİ HASTANESİ 
ORGANİZASYON ŞEMASI 

REKTÖR 

 BAŞHEKİM 

HASTANELER 

BAŞMÜDÜRÜ  

 BAŞHEKİM 

YARDIMCISI 

 BAŞHEKİM 

YARDIMCISI 

BAŞHEKİM 

YARDIMCISI  

GENEL 
SEKRETER  

HASTANE 

MÜDÜRÜ  

MÜDÜR 

YARDIMCISI  

MÜDÜR 

YARDIMCISI 

 MÜDÜR 

YARDIMCISI 

 ŞUBE 

MÜDÜRÜ 

TEKNİK BAKIM 

ÜNİTESİ 

ENF. 
KONTROL 
KOMİTESİ 

 
 

 

AMELİYATHANE 

OTOMASYON 

 NÜKLEER TIP 

LABORATUARI 

KORONER 

ANJİOGRAFİ 

YAZI 

İŞLERİ 

MUHASEBE 

TAHAKKUK  

FTR 

ÜNİTESİ 

NÖBETÇİ 
MÜDÜRÜ 

 

 TAŞ KIRMA 

ÜNİTESİ 

 AYNİYAT 

SAYMANLIĞI 

 ODYOLOJİ 

LABORATUARI 

DİYETİSYENLİK 

HİZMETLERİ  

ÇEVRE 

DÜZENLEME  

KALİTE 

KOORDİNATÖRLOĞÜ 

SİVİL SAVUNMA 
AMİRLİĞİ 

  

 

 PLANLAMA 

BİLGİ İŞLEM 

MERKEZİ  

 TPN 
ÜNİTESİ 

 

BASKI 

ATÖLYESİ  

 BİYOMEDİKAL 

ÜNİTESİ 

 MALZEME STOK 

KONTROL BİRİMİ 

 PERSONEL 

BÜROSU 

DÖNER SER. 

AYNİYAT SAY. 

FATURA 
TAKİP 
OFİSİ 

FİŞ DAĞITIM 
OFİSİ 

  

 PEDİATRİK 

EEG 

  

ENMG 

PUVA 

ODASI 

 
TERZİHANE 

 

 

FATURA SERVİSİ 

 MİKROBİYOLOJİ 
LABORATUARI 

 
 

 
İSTATİSTİK 

 

 RADYASYON 

ONKOLOJİSİ ÜNİT. 

 HEMATOLOJİ 

LABORATUARI 

 SİNTİGRAFİ 

ÜNİTESİ 

 PATOLOJİ 

LABORATUARI 

 BİYOKİMYA ARAŞ. 

LABORATUARI 

 

 EEG 

BRONKOSKOPİ 
LABORATUARI 

 

TEMİZLİK 

HİZMETLERİ 

 
VEZNE 

 

 ARAÇ 

İŞLETME 

RÖNTGEN 

LABORATUARI 

RADYOLOJİ 

DEPARTMANI 

 
SANTRAL 

 

ACİL SERVİS 

SEKRETERLİĞİ 

HEMŞİRE 
MİSAFİRHANESİ 

 

BİYOKİMYA 

LABORATUVARI 

 
ARŞİV 

 

KLİNİK  VE 

POLİKLİNİKLER 

 
AMELİYATHANE 

 
 

 

ECZANE 

 

ÇAMAŞIRHANE 

 ŞUBE 

MÜDÜRÜ 

 
BAŞHEMŞİRELİK 

 

GÖZETMEN 

HEMŞİRE 

  STERİLİZASYON 
ÜNİTESİ 

 

 
EKG 

 

İMAMLIK 
(MORG) 

 

SÜRELİ 
BÖLGE 

KAN MERKEZİ 

 
GÜVENLİK 

 
 

Dikey İlişkiler 

Yatay İlişkiler 

 BAŞHEKİM 

YARDIMCISI 

 

 SATINALMA 
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STRATEJİK AMAÇLAR - HEDEFLER ve PERFORMANS 

GÖSTERGELERİ 

 
 

 

EĞİTİM – ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK 
 

 

HEDEF-1                                                                                                           Eylem Birimi 
 

SH-1.1  

 

 

SH-1.2 

 

 

SH-1.3 

 

SH-1.4 

 

 

SH-1.5 

 

 

SH-1.6 

 

 

SH-1.7 

Dekanlıkla işbirliği içinde hastaya ait bilgi, tetkik ve 

görüntüleme sonuçlarının sınıflara aktarılması için teknik 

alt yapıyı oluşturmak.   

Yeni ameliyathane ile Dekanlık tarafından oluşturulacak 

akıllı sınıf arasında ameliyathanedeki işlemleri amfi veya 

sınıf ortamında izlenebilir hale getirmek. 

Aydın İnal Amfi’sinin havalandırma ve aydınlatma 

sistemlerini yenileyerek eğitim-öğretime kazandırmak. 

Hizmet içi eğitim amacıyla (Hastanede düzenlenen kurs ve 

eğitimler) yeni yapılan acil binası içindeki toplantı 

salonlarından birini uygun hale getirmek. 

Dekanlık ve Etik kurulumuzla işbirliği içinde 

hastanemizde gerçekleştirilecek bütün araştırma 

projelerine gerekli desteği vermek, yardımcı olmak. 

Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ve Belediye ile işbirliği 

yapılarak, toplumda sağlıkla ilgili olarak toplantı 

gerçekleştirmek. 

Hastane içinde çalışanların meslek içi eğitimleri için 

gerekli programları hazırlanarak sürekli hale getirmek. 

 

2014 sonuna 

kadar 

 

2014 sonuna 

kadar 

 

2014 sonuna 

kadar 

2014 yılı 

1.dönem 

 

Sürekli 

 

 

Yılda en az 6 

kez 

 

Her yıl 

 

 

 

 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
 

No Stratejik Amaç 1 Performans Göstergeleri Stratejik 

Hedef 

1 Akıllı sınıf olarak planlanan amfi ve dersliklerin 2014 yılı sonuna 

kadar iletişim hatları tamamlanarak otomasyon ağına bağlanacaktır. 

SH-1.1 

2 2015 yılı sonuna kadar, akıllı sınıflar için 120 cm. ebatında 2 adet 

bilgisayar monitörü; 2 adet barkovizyon alınacaktır. 

SH-1.1 

3 2015 yılı sonuna kadar 40 kişi kapasiteli 2 adet akıllı sınıf 

oluşturulacaktır. 

SH-1.2 

4 Aydın İnal amfisinin havalandırma ve aydınlatma sistemleri 

modernize edilerek 2014-2015 eğitim-öğretim dönemine 

yetiştirilecektir. 

SH-1.3 

5 Yeni Acil binasında hizmet içi eğitimlere tahsis edilen 1 (bir) toplantı 

salonu 2014 yılı 1. Dönem sonuna kadar düzenlenip hizmete 

sokulacaktır. 

SH-1.4 

6 Etik kurultan onay almış araştırma projelerinin hastanede SH-1.5 

STRATEJİK AMAÇ – 1 
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uygulanması için özellikle Bilgi İşlem Merkezi, arşiv ve laboratuar gibi 

hizmet birimlerimize her yıl 1 (bir) eleman desteği verilecek; klinik ve 

polikliniklerde çalışanlar Başhekimliğimizce bilinçlendirilecektir.  

7 Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın desteği ile belirlenecek toplum sağlığı 

konularında İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Belediye ile her yıl en az iki 

ayda bir halka açık toplantılar düzenlenecek, yazılı ve görsel basınla 

toplum bilgilendirilecektir. 

SH-1.6 

8 Hizmet içi eğitim programları belirlenerek, idari ve sağlık 

çalışanlarına yönelik yılda iki kez (tercihen Mayıs ve Kasım aylarında) 

hizmet içi eğitimler verilecektir. 

SH-1.7 

9 Hizmet içi eğitim programlarının sekreteryası ve uzman eğiticilerinin 

belirlenmesi işlevi Kalite Koordinatörlüğünce yürütülecektir. 

 

SH-1.7 

 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ - 2 
 

ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK VE TEŞVİK 

ETMEK 
 

HEDEF-2                                                                                                           Eylem Birimi 
 

SH-2.1  

 

SH-2.2  

 

SH-2.3  

 

 

Klinik araştırmalar için uygun koşulları sağlayan bir 

merkez oluşturmak, bunun için alt yapıyı geliştirmek. 

Klinik araştırma dokümanlarının saklanması için arşiv 

oluşturmak.  

Klinik araştırmalar için Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık-Net 2 

sistemini otomasyon sistemimize entegre etmek. 

2015 sonuna 

kadar 

2018 sonuna 

kadar 

2015 sonuna 

kadar 

 

 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
 

No Stratejik Amaç 2 Performans Göstergeleri Stratejik 

Hedef 

1 Klinik araştırmalar için gereken her türlü desteğin verileceği ve alt 

yapının geliştirileceği konusunda Tıp Fakültesi Dekanlığı aracılığıyla 

tüm Anabilim Dalı Başkanlıkları 2015 yılı sonuna kadar 

bilgilendirilmek suretiyle klinik araştırmalar teşvik edilecektir. 

SH-2.1 

2 Klinik araştırma dokümanlarının saklanması için hastanenin Arşiv 

biriminde kapalı bir alan tahsis edilecek, raflar yapılacak, belgeler tarih 

ve sayı numarasına göre arşivlenecek, denetim Başhekimliğin yetkisinde 

olacak ve bu işlem 2015 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. 

SH-2.2 

3 Klinik araştırmalar için otomasyonda yazılım gerçekleştirilerek, Tıp 

Fakültesi nezdinde tüm akademisyenler bu yapılandırma ile ilgili 

bilgilendirilecek ve 2015 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. 

 

 

 

SH-2.3 
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STRATEJİK AMAÇ -3 
 

 

KALİTE SÜREÇLERİNİ BENİMSEMİŞ BİR YÖNETİM 

ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA İNSAN KAYNAKLARININ 

GELİŞTİRİLMESİ 

 

HEDEF-3                                                                                                           Eylem Birimi 
 

SH-3.1 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

SH-3.2  

SH-3.3  

 

SH-3.4  

 

SH-3.5  

 

SH-3.6  

SH-3.7  

 

SH-3.8  

 

 

SH-3.9  

 

SH-3.10  

 

SH-3.11 

SH-3.12   

SH-3.13 

 

SH-3.14 

Hastane yönetim stratejisini Sağlıkta Kalite 

Standartları (Kurumsal Hizmet  Yönetimi, Sağlık Hizmeti 

Yönetimi, Destek Hizmeti Yönetimi, İndikatör Yönetimi) 

esaslarına göre geliştirmek.  

 Standartları hastane içinde değerlendirmek, 

birbiri ile ilişkilendirmek ve hastanenin tüm 

birimlerini kapsaması için boyutlandırma 

yapısını geliştirmek. 

 Belirlenen standartların geçerlilik ve güvenilirlik 

çalışmasını yapmak, 

 Standartların puanlandırılmasını belli bir kural 

ve stratejiye göre yapmak, 

Bilgilendirme tablolarını oluşturmak.    

Sağlık çalışanlarının uygulamalarında doğru işi doğru 

zamanda ve doğru bir şekilde yapmalarını sağlamak. 

Araştırma görevlilerimizin sayısını artırmak ve dengeli 

dağılım sağlamak için girişimde bulunmak. 

Hemşire eksikliğimizi gidermek için hemşire sayısını      

artırmak 

Yoğun bakımlarda anestezi teknisyeni sayısını artırmak. 

Yeni Ameliyathane için cerrahi ve anestezi teknisyeni 

sayısını artırmak. 

Fizyoterapist ihtiyacımızı (yanık merkezi, solunum 

fizyoterapisti, nörölojik fizyoterapist, El cerrahisi, YB 

fizyoterapisti) karşılamak için mevcudu artırmak. 

Eczacı ihtiyacımızı karşılamak için Eczacı sayısını   

artırmak. 

Sağlık hizmeti yükünün asistan üzerinden kaldırılması 

için yeterli sayıda uzman hekim istihdam etmek. 

Personelimizin hizmet içi eğitimlerini sürekli kılmak.  

Görev tanımlarını geliştirmek ve uygulamaya aktarmak.  

Personel memnuniyetinin sağlanması amacıyla çalışma 

şartlarının düzeltilmesini sağlamak. 

Personel maliyetlerimizin döner sermaye üzerindeki 

yükünü azaltmak. 

 

 

 

 

 

 

2015 sonuna 

Kadar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Her yıl 1 toplantı 

Her yıl 

2 toplantı 

%20 

 

%25 

 

%20 

%20 

 

%100 

 

 

%50 

 

%25 

 
Yılda en az 2 kez 
 

2014 sonuna kadar 

%10 

 

%20 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

 
No Stratejik Amaç 3 Performans Göstergeleri Stratejik 

Hedef 

1 Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)’na yönetim tarafından tam destek 

verilecek ve 2014 yılı sonuna kadar SKS’nin öngördüğü en üst puan 

olan 7820 puana ulaşılması sağlanacaktır. 

SH-3.1 

2 Mevzuat değişiklikleri, yenilikler ve diğer güncel konularda tüm 

hastane birim sorumlularına yönelik olarak hastane yönetimi 

tarafından yılda bir kez (Mart ayı içinde) bilgilendirme toplantısı 

yapılacaktır. 

SH-3.2 

3 Yılda 2 (iki) kez (Mayıs, Eylül ayları içinde) bilgilendirme toplantıları 

yapılacak, hizmet başı eğitimler sürekli verilecektir. 

SH-3.3 

4 Tıp Fakültesi Dekanlığı’nca, araştırma görevlisi sayısını her yıl %5 

artırmak için girişimlerde bulunulacaktır. 

SH-3.4 

5 Halen 507 olan Hemşire sayısını her yıl %6 artırmak için girişimlerde 

bulunulacaktır. 

SH-3.5 

6 Yoğun bakımlardaki anestezi teknisyen sayısını her yıl %5 artırmak 

için girişimlerde bulunulacaktır. 

SH-3.6 

7 Anestezi ve Cerrahi teknisyen sayısını her yıl %5 artırmak için 

girişimlerde bulunulacaktır. 

SH-3.7 

8 Her yıl en az 1 (bir) Fizyoterapist alımı için girişimlerde 

bulunulucaktır. 

SH-3.8 

9 2015 yılı sonuna kadar 2 (iki), 2018 yılı sonuna kadar 2 (iki) olmak 

üzere toplam 4 (dört) Eczacı alımı için girişimlerde bulunulacaktır. 

SH-3.9 

10 Mevcut 207 olan uzman hekim sayısını her yıl %6 artırmak için Tıp 

Fakültesi Dekanlığı’na teklifte bulunulacaktır. 

SH-3.10 

11 Her yıl Haziran ve Ekim aylarında hizmet içi eğitimler yapılacaktır. SH-3.11 

12 Görev tanımlarının mevzuata uygunluğu açısından Kalite birimi 

tarafından yılda 1 (bir) kez güncelleme yapılacaktır. 

SH-3.12 

13 Her yıl 2 (iki) kez personel memnuniyet anketi yapılacaktır. SH-3.13 

14 Ankete katılan personel sayısı toplam personelin en az %70’inden az 

olmaması sağlanacaktır. 

SH-3.13 

15 Döner sermayeden ödenen denge tazminatlarının özel bütçeye 

aktarılması için girişimlerde bulunulacak, bunu sağlamak suretiyle 

döner sermayeye % 5 katkı sağlanacaktır. 

SH-3.14 

 

 

STRATEJİK AMAÇ – 4 

 

FİNANSAL KAYNAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ 

 
HEDEF-4                                                                                                         Eylem Birimi 

 

SH-4.1 

SH-4.2 

SH-4.3 

 

SH-4.4 

 

SH-4.5 

 

Özel bütçemizi artırmak.  

Döner sermaye gelirlerimizi artırmak.   

Tamamlayıcı sigorta ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalar 

yapmak suretiyle hasta başvuru sayısını artırmak. 

Bölgemizdeki diğer sağlık kurumlarına hizmet satarak 

döner sermayeye ek gelir sağlamak. 

Hastaneye bağış ve sponsorluk yoluyla yeni alan sağlayarak  

ünite ve cihaz kazandırmak. 

Yılda %5 

%8 

%10 

 

%5 

 

%5 
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SH-4.6 SGK ile anlaşması olmayan ülke vatandaşlarının sağlık 

hizmetlerinin karşılanmasına dönük girişimlerde bulunmak 

ve sonuçlandırmak suretiyle döner sermayeye ek gelir 

sağlamak. 

 

%10 

 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

 
No Stratejik Amaç 4 Performans Göstergeleri Stratejik 

Hedef 

1 Özel bütçeden ihtiyaç duyulan yıllık ödeneğin her yıl %5 artırılması 

için girişimlerde bulunulacaktır. 

SH-4.1 

2 Yıllık ayaktan hasta sayısı en az 20 bin, yatan hasta sayısı en az 5 bin 

artacak şekilde hizmet kalitesi geliştirilecektir. 

SH-4.2 

3 Medula üzerinden SGK’ya gönderilen faturalarda örneklemeyle tespit 

edilen hatalardan kaynaklanan kesinti tutarı %1’in altına çekilecektir. 

SH-4.2 

4 Yıllık ameliyat sayısı (A, B, C, D grubu ameliyatlar) yılda en az 5 bin 

artırılacaktır. 

SH-4.2 

5 Yataklı servis alanları genişletilmek suretiyle (Başhekimlik katının 

2015 yılı sonuna kadar taşınmasıyla birlikte) toplam yatak sayısı %5 

artırılacaktır. 

SH-4.2 

6 Özel sigortalarla anlaşma yoluna gidilerek, hasta başvuru sayısı her 

yıl en az %2-3 artırılacaktır. 

SH-4.3 

7 Bölgemizdeki yataklı sağlık kuruluşları ile protokol yapmak suretiyle 

hizmet satılacak ve her yıl döner sermayeye en az %1-2 ek gelir 

sağlanacaktır. 

SH-4.4 

8 STÖ ve özel sektör girişimcileri ile yakın temasa geçilerek, bağış ve 

sponsorlük yoluyla hastaneye her yıl en az %2 ünite ve tıbbi cihaz 

kazandırılacaktır.  

SH-4.5 

9 Sağlık turizmi kapsamında SGK ve Sağlık Bakanlığı ile anlaşmalar 

yaparak döner sermayeye yılda en az %2-3 ek gelir sağlanacaktır. 

 

SH-4.6 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ - 5 

 

TOPLUMSAL HİZMETLERİ GELİŞTİRMEK 
 

HEDEF-5                                                                                                           Eylem Birimi 
 

SH-5.1  

 

SH-5.2  

 

SH-5.3  

 

SH-5.4 

 

 

Toplumun öncelikli sağlık sorunlarına yönelik araştırma / 

uygulama / eğitim faaliyetlerinde bulunmak, desteklemek.  

Ulusal eğitim ve araştırma kurumlarıyla iletişim ve 

işbirliğini artırmak. 

Sağlıkla ve koruyucu hekimlikle ilgili toplumsal 

farkındalığın artırılması için çalışmalar yapmak. 

Bölgesel sağlık sorunlarının çözümüyle ilgili Sağlık 

Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği, Halk Sağlığı 

Müdürlüğü, vb. kurumlarla işbirliği yapmak. 

Yılda en az 5 

etkinlik 

%10 

 

Yılda en az 5 

aktivite 

Yılda en az 5 

aktivite 
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SH-5.5 Bölge insanımızın ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin 

karşılanabilmesi için: 

 Acil hastanemizi hizmete açmak,  

 Yanık Merkezimizi hizmete açmak,  

 Pediatri ve anestezi Yoğun Bakım ünitemizi hizmete 

açmak,  

 İkinci ameliyathanemizi hizmete açmak,  

 Pediatri, Lösemi hastanemizi yapmak,  

 Dahiliye - Göğüs Yoğun Bakım ünitemizi hizmete 

açmak,  

 Kemoterapi ünitemizi yapmak,  

 Laboratuarlarımızı revize etmek,  

 Başhekimlik idari birimlerimizi taşımak ve açılan 

alanı klinik servis haline getirmek,  

 B. Blok binamızı revize etmek,  

 Enfeksiyon ve Psikiyatri servis ve polikliniklerinin 

tadilat ve onarımını yapmak,  

 -1 Poliklinik katında bulunan Laboratuarlar, Kan 

Alma, EKG ve İdari Ofisleri tadilat ve onarıma 

almak,  

 Üroloji polikliniğinde Ürodinami ve Androloji 

laboratuarı oluşturmak,  

 Ek poliklinik binamıza taşınma sonrası boşalacak 

olan 1. kat poliklinik alanlarının yeni yapılanmaya 

uygun olacak şekilde tadilat ve onarıma almak,  

 Poliklinik binamızdaki hasta tuvaletlerinin bakım ve 

onarımlarını yapmak,  

 Kadın Doğum polikliniğinin bakım ve onarımını 

yapmak, 

 Hastane çevresini düzenlemek, markizlerin 

yenilemek, yeni yapılan Acil binası yanında kafe ve 

alış veriş merkezleri ile hasta bekleme alanları 

oluşturmak,  

 Helikopter pisti yapmak,  

 Onkoloji Ünitesinin tadilat ve onarımını yapmak,  

 A ve B Blok binalarımıza ve Ameliyathane binamıza 

acil hasta tahliye asansörleri yapmak,  

 Hastane içine yangın alarm anons sistemi yapmak,  

 B Blok asansörlerinin -2 kata inişlerini sağlamak,  

 Eczane, Teknik Bakım, Biyomedikal üniteleri ve 

Çamaşırhanenin bakım ve onarımlarını yapmak,  

 Hastane Morgunu tadilat ve onarıma almak,  

 Hastaneyi doğal gaz sistemine geçirmek, buhar ve 

sıcak su sistemini buna göre ayarlamak,  

 Kullanılır durumda olmayan üniversitemiz Merkezi 

Isı Santraline hastanemiz buhar kazanlarının 

konuşlandırılması ve kalan kısmın depo olarak 

oluşturulmasını sağlamak,  

 Acil servis önündeki plazayı depo malzeme giriş 

alanı olarak düzenlemek ve üst katını hasta bekleme 

salonu olarak dizayn etmek,  

 Acil servisin taşınması sonrası mevcut acil servisi 

Başhekimlik birimi olarak düzenlemek ve 

 

 

2014-1.dönem 

2014-1.dönem 

2014-1.dönem 

 

2014-1.dönem 

2018’e kadar 

2014-1.dönem 

 

2016’ya kadar 

2014 yıl sonu 

2014 yıl sonu 

 

2014 yıl sonu 

2014 yıl sonu 

 

2014 yıl sonu 

 

 

2014-1dönem 

 

2014-1.dönem 

 

 

2014-1.dönem 

 

2014-1.dönem 

 

2018’e kadar 

 

 

 

2014-1.dönem 

2014-1.dönem 

2015 yıl sonu 

 

2014 yıl sonu 

2015’e kadar 

2014-1.dönem 

 

2015 yıl sonu 

2015 yıl sonu 

 

2016’ya kadar 

 

 

 

2017 yıl sonu 

 

 

2017 yıl sonu 
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Başhekimlikten boşalan katı klinik servise 

dönüştürmek,  

 B Blok ameliyathanesinin havalandırma ve klima 

sisteminin bakım ve onarımını yapmak,  

 Mevcut Hemodiyaliz ünitesinin taşınmasını takiben 

boşalacak alanın günübirlik cerrahi ve hastalar için 

bekleme ve takip birimi şeklinde düzenlemek,  

 Yanık Merkezinin taşınmasını takiben mevcut Yanık 

ünitesini yoğun bakım olarak düzenlemek,  

 Koroner, Nöroloji, Nöroşirurji, Kardiyovasküler 

(KVC) ve Yenidoğan Yoğun Bakım ünitelerimizi 

yönetmeliğe uygun hale getirmek,  

 Hastane personeli için kreş inşa etmek.  

 El Cerrahi Merkezi kurmak. 

 

 

 

 

2014 yıl sonu 

 

2014-1.dönem 

 

 

2014-1.dönem 

 

2015 yıl sonu 

 

 

2018 yıl sonu 

2017 yıl sonu 

 

 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

No Stratejik Amaç 5 Performans Göstergeleri Stratejik 

Hedef 

1 İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Belediye vs. 

kurumların destek ve katılımlarıyla toplum sağlığıyla ilgili yılda en az 

5 toplantı yapılacak, sonuçlar topluma basın yoluyla duyurulacaktır. 

SH-5.1 

2 Ulusal araştırma hastaneleri (üniversite hastaneleri, Sağlık 

Bakanlığına bağlı araştırma hastaneleri) ile işbirliği yapılarak, bu 

kurumlarla yılda en az 5 bilimsel toplantı tertiplenecektir. 

SH-5.2 

3 Diğer üniversite hastaneleriyle her yıl en az 1-2 ortak program 

yürütülecektir. 

SH-5.2 

4 Bölgenin 3. Basamak tek referans hastanesi olarak,  sağlık ve 

koruyucu hekimlikle ilgili olarak Tıp Fakültesi Dekanlığının öncülüğü 

ve desteğiyle her yıl en az 1-2 bilimsel etkinlik yapılacaktır. 

SH-5.3 

5 Kaliteli hizmet sunumuyla ileri merkezlere hasta sevki yılda %10 

azaltılmaya çalışılacaktır. 

SH-5.3 

6 Halk sağlığı konusunda yılda en az 1-2 etkinlik yapılacaktır.   SH-5.4 

7 İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile yılda en az 1-2 ortak çalışma 

yürütülecektir. 

SH-5.4 

8 Çalışma konusu Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile belirlenecek ve çalışma 

takvimi belirlenecektir.  

SH-5.4 

9 Yeni Acil binası 2014 yılı 1. Dönem sonuna kadar %100 

tamamlanacaktır. 

SH-5.5 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Yanık Merkezinin hizmete açılması,  

- Pediatri ve anestezi Yoğun Bakım ünitesinin hizmete 

açılması,  

- İkinci ameliyathanenin yapımı,  

- Dahiliye-Göğüs Yoğun Bakım ünitesinin yapımı, 

- Laboratuarların revize edilmesi,  

- B blok binanın revize edilmesi,  

- -1 Poliklinik katında bulunan Laboratuarların,  

- Kan Alma, EKG ve İdari Ofislerin tadilat ve onarımları,  

- Üroloji polikliniğinde Ürodinami ve Androloji 

SH-5.5 
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laboratuarı oluşturulması,  

- Ek poliklinik binamıza taşınma sonrası boşalacak olan 1. 

kat poliklinik alanlarının yeni yapılanmaya uygun olacak 

şekilde tadilat ve onarıma alınması,  

- Poliklinik binamızdaki hasta tuvaletlerinin bakım ve 

onarımlarının yapılması,  

- Kadın Doğum polikliniğinin bakım ve onarımı,  

- Hastane çevresinin düzenlenmesi,  

- Yeni yapılan Acil binası yanında kafe ve alış veriş 

merkezleri ile hasta bekleme alanlarının oluşturulması,  

- Helikopter pisti yapılması,  

- Hastane içine yangın alarm anons sistemi yapılması,  

- Eczane, Teknik Bakım, Biyomedikal üniteleri ve 

Çamaşırhanenin bakım ve onarımlarının yapılması,  

- B Blok ameliyathanesinin havalandırma ve klima 

sisteminin bakım ve onarımını yapılması,  

- Yanık Merkezinin taşınmasını takiben mevcut Yanık 

ünitesinin yoğun bakım olarak düzenlenmesi işlemleri, 

2014 yılı sonuna kadar %100 olarak tamamlanacaktır. 
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Pediatri, Lösemi hastanemizin yapımına 2015 yılı başlarında 

başlanılacak ve 2018 yılı sonuna kadar %100’ü 

tamamlanacaktır. 

SH-5.5 

 

12 

 

Kemoterapi ünitemizin yapımına 2015 yılı başında başlanılacak 

ve 2016 yılı sonuna kadar %100’ü tamamlanacaktır 

SH-5.5 

 

13 Hastane çevresinin düzenlenmesi, markizlerin yenilenmesi, yeni 

yapılan Acil binası yanında kafe ve alış veriş merkezleri ile hasta 

bekleme alanlarının yapılması işlemlerine 2015 yılı başında 

başlanılacak ve 2018 yılı sonuna kadar %100’ü 

tamamlanacaktır. 

SH-5.5 

 

14 - A ve B Blok binalarımıza ve Ameliyathane binamıza acil 

hasta tahliye asansörleri yapımı,    

- B Blok asansörlerinin -2 kata inişlerini sağlanması, 

- Hastane Morgunun tadilat ve onarımı,   

- Hastanenin doğal gaz sistemine geçirilmesi, buhar ve 

sıcak su sisteminin buna göre ayarlanması, 

çalışmalarına 2015 yılı başında başlanılacak ve 2015 yılı sonuna 

kadar %100’ü tamamlanacaktır.  

SH-5.5 

15 Koroner, Nöroloji, Nöroşirurji, Kardiyovasküler (KVC) ve 

Yenidoğan Yoğun Bakım ünitelerimizi yönetmeliğe uygun hale 

getirmek için 2014 yılı 2. Dönem içinde çalışmalara başlanılacak 

ve 2015 yılı sonuna kadar %100’ü tamamlanacaktır.  

SH-5.5 

16 Kullanılır durumda olmayan üniversitemiz Merkezi Isı 

Santraline hastanemiz buhar kazanlarının konuşlandırılması ve 

kalan kısmın depo olarak oluşturulması çalışmalarına 2015 yılı 

başlarında başlanılacak ve 2016 yılı sonuna kadar %100’ü 

tamamlanacaktır. 

SH-5.5 

17 - Acil servis önündeki plazayı depo malzeme giriş alanı 

olarak düzenlemek ve üst katını hasta bekleme salonu 

olarak dizayn etmek,  

- Acil servisin taşınması sonrası mevcut acil servisi 

Başhekimlik birimi olarak düzenlemek ve 

SH-5.5 
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Başhekimlikten boşalan katı klinik servise dönüştürmek, 

- El Cerrahi Merkezi kurmak, 

Çalışmalarına 2016 yılı başında başlanılacak ve 2017 yılı sonuna 

kadar %100’ü tamamlanacaktır.  

18 - Hastane personeli için kreş inşa etmek, 

Çalışmalarına 2017 yılı 1. döneminde başlanılacak ve 2018 yılı 

sonuna kadar %100’ü tamamlanacaktır. 

 

SH-5.5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ULUSLARARASI TANINIRLIĞIMIZI ARTIRMAK 
 

HEDEF-6                                                                                                           Eylem Birimi 
 

SH-6.1  

SH-6.2  

 

SH-6.3  

 

SH-6.4  

 

SH-6.5 

 

 

SH-6.6 

Hastanemizin tanıtımına yönelik faaliyetleri artırmak. 

Tıp öğrencilerinin deneyimlerini artırmak için hastane alt 

yapısını geliştirmek.    

Akademik ve idari personelin uluslararası hareketliliğini 

artırmak.  

Yurt dışındaki üniversite hastaneleri, araştırma merkezleri 

ve araştırma ağları ile işbirliği kurmak. 

Yabancı ülkelerden tıp ve diğer sağlık eğitimi alan 

öğrencilerin hastanemizde staj yapmalarını kolaylaştırmak 

ve sayısını artırmak. 

Hastanemizde uluslararası katılımlı toplantıların 

yapılmasını sağlamak ve bu anlamdaki etkinlik sayısını her 

yıl artırmak. 

%25 

%20 

 

%20 

 

5 tıp merkezi 

 

%20 

 

 

Her yıl 2 

toplantı 

 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

 
No Stratejik Amaç 6 Performans Göstergeleri Stratejik 

Hedef 

1 Hastanemizin Web sayfası her 15 günde bir güncellenecektir. SH-6.1 

2 Kaliteli sağlık hizmet sunumuna önem verilerek, bölgemiz dışından 

başvuran vatandaş ve yabancı uynuklu hasta sayısında her yıl en az 

%5-6 artış sağlanacaktır.  

SH-6.1 

3 Laboratuarlarda, klinik ve polikliniklerde pratik eğitim gören öğrenci 

sayısı her yıl %5 artırılacaktır. 

SH-6.2 

4 Oluşturulacak akıllı sınıflarda öğrencilere her gün 1-2 ameliyat seyri 

sağlanacaktır. 

SH-6.2 

5 Akademik ve ideri personelin kongre, sempozyum gibi etkinliklere 

katılım sayısını her yıl en az %5 artırmak için döner sermayeden 

gerekli finans sağlanacaktır. 

SH-6.3 

6 Web ortamında iletişim alt yapısı tamamlanmak suretiyle, yurt 

dışından her yıl en az 1 üniversite hastanesi ve araştırma merkezi ile 

işbirliği yapılacaktır. 

SH-6.4 

7 ERASMUS kapsamında hastanemizde teorik eğitim gören yabancı SH-6.5 

STRATEJİK AMAÇ - 6 
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uyruklu öğrenci sayısı her yıl en az %5 artacak şekilde zemin 

hazırlanacaktır. 

8 2015 yılı sonuna kadar Aydın İnal amfisini uluslar arası düzeyde alt 

yapıya sahip bir amfi haline getirilecektir. 

SH-6.6 

9 Uluslar arası katılımcıların ulaşım, yemek ve konaklama gibi sosyal 

hizmetler için 2015 yılı sonuna kadar alt yapı uygun hale getirilecek ve 

tecrubeli ekip oluşturulacaktır. 

 

SH-6.6 

 

 

 

İZLEME ve DEĞERLENDİRME 
 

Stratejik planın sistematik olarak takip edilmesi ve uygulama sonuçlarının amaç ve 

hedeflere göre ölçülmesi performans göstergeleri ile ilgili verilerin düzenli olarak 

toplanarak değerlendirilmesiyle yapılacak olup, sonuçlar faaliyet raporlarında 

belirtilecektir. 

 

Stratejik plan iç ve dış değişimler çerçevesinde iki yıl tamamlandıktan sonra gözden 

geçirilecek ve gerekirse revize edilecektir. Yapılacak olan revizyon amaçlar 

değiştirilmeden hedeflerde yapılacak nicel değişiklikleri kapsayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

KLİNİK VE POLİKLİNİĞİ BULUNAN 

ANABİLİM DALLARININ STRATEJİK PLANLARI 

 

 

1- FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI 
 

MİSYONU  
Doğu Karadeniz bölgesinde, Türkiye’de ve dünyada Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

alanında önemli gelişmelere ve bilimsel araştırmalara öncülük eden, dünya 

standartlarında bilgi ve teknolojinin kullanıldığı, ülkemizde ve dünyada tanınan bilim 

adamları yetiştiren, bölgesinde dünya standartlarında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

uygulamalarının gelişmesi, yaygınlaşması ve yerleşmesine öncülük eden, hasta ve 

çalışma memnuniyetinin en üst konumunda olduğu bir merkez haline gelebilmek. 

 

 

 

VİZYONU  
 Dünyada var olan en ileri bilgi ve teknolojiyi klinik uygulamalarda 

kullanabilmek. 

 Araştırıcı niteliklere sahip olabilmek. 
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 Profesyonel anlamda koşulsuz hasta memnuniyetini ilke edinmek ve bunun için 

ileri teknolojiyi kullanabilme kapasitesine sahip olabilmek. 

 Fizik tedavi ve Rehabilitasyon uygulamalarındaki tüm personelin düzenli 

meslek için eğitimini sağlamak. 

 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı bünyesinde bulunan Romatoloji 

Bilim Dalı’na ait olarak, hastaların takip ve tedavisini kolaylaştıracak 

inflamatuar remotizmal hasta kayıt programını düzenlemek ve geliştirmek. 

 Kendi alanına giren konularda (osteoporoz, boyun ve bel problemleri, diğer 

romatizmal hastalıklar) toplum sağlığı açısından koruyucu hekimlik adına 

halkın bilinçlendirilmesi, buna bağlı olarak iş gücü kayıplarını ve tedavi 

maliyetini azaltmak. 

 Bedensel ve fiziksel özürlü vatandaşların rehabilitasyonu yoluyla onları üretken 

hale getirip, toplum içinde bağımsız yaşamalarına olanak sağlamak. 

 

 

 

MEVCUT DURUM 
 Şu anda anabilim dalında 2 öğretim üyesi, 8 araştırma görevlisi, 4 fizyoterapist, 

1 yardımcı personel ile hizmet verilmekte olup serviste 18 yatak bulunmaktadır. 

Klinikte 3. sınıf tıp öğrencilerine ders anlatımı, 5. sınıf tıp öğrencilerine staj 

programı ve asistan eğitimi verilmektedir. 

Ortalama olarak değerlendirildiğinde her yıl yurt dışı indekste yer alan 2 adet 

orijinal makale ve vaka raporları yayınlanmıştır. Yanı sıra ulusal kogrelerde poster 

bildirimleri gerçekleşmiştir. Akademik yayınlaramızda klinik olarak bir istikrar 

mevcuttur 

Uzmanlık eğitimi verilmekte olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon. 

Anabilim Dalı’nda halen iki adet bilimsel araştırma projesi yürütülmekte, 

araştırma görevlilerinin tez çalışmaları ise devam etmektedir. Her hafta Çarşamba ve 

Cuma günleri günleri 08:00-10:00 saatleri arasında seminer, makale sunumu, teorik ve 

pratik eğitim üzerinde çalışmalarda oluşan eğitim programı bulunmaktadır. 

 

 

 

GÜÇLÜ YÖNLER  
 KTÜ gibi büyük bir üniversitenin sahip olduğu bilgi ve teknolojiye dayalı 

olanaklarda yararlanmak 

 Anabilim Dalında uluslar arası standartlara yakın eğitim ve tedavi verilmesi 

 Romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisinde önem arz eden 

yöntemlerin(ultrason) kliniğimizde  aktif bir şekilde kullanılması 

 Rehabilitasyon hizmetlerinde ve ağrı tedavisinde  önem arz eden girişimsel 

yöntemlerin( girişimsel ağrı tedavileri, botox uygulamaları) aktif bir şekilde 

kullanılması 

 

 

 

ZAYIF YÖNLER  
 Bölgemizde  rehabilitasyon gereksinimi için servise yatması gereken hasta sayısı 

oldukça yüksek olduğundan, bu alışı sağlayacak yatak ve yardımcı personeli 

(fizyoterapist, iş meşguliyet terapist, hemşire, vs) eleman sayısının yeterli 

seviyeye henüz ulaşmaması 
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 Ortez protez atölyesinin bulunmaması 

 Hidroterapi imkanlarının olmaması 

 Özellik arzeden hastaların hastaneye ulaşımında zorluklar(bir çok özel merkez 

ve dal hastenelerinini hastaya sunduğu servis imkanları) 

 Hastanemizde var olan olanak ve kapasite hakkında halkımızın yeterli 

bilgilendirilmemesi 

 

 

 

TEHDİTLER  
 Devletin personel alımı konusunda kısıtlayıcı davranması 

 Bütçe uygulama talimatı gereğince tetkik ve tedavilerde kısıtlamaya gidilmesi 

 Servis sayısının ve yardımcı eleman yetersizliğinden dolayı, çevre hastanelerden 

gelen yatması gereken hastalara yer bulunamaması nedeniyle oluşabilecek 

sorunlardan kaynaklanan problemler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim 

Dalının seviyesinin ve hasta memnuniyetini düşürme riskine sahip olması. 

 Fizik tedavi uygulanmaları, rehabilitasyon hizmetlerinde bir çok özel merkezin 

açılması 

 Diğer bölümlerde olduğu gibi hastane içindeki işleyişin çok atıl olması hastarın 

bu hizmeti daha hızlı ve memnun edici şekilde özel merkezlerden alması bizim 

için en büyük tehlike 

 

 

 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇLAR  
 Bilimsel araştırma ve yayınları teşvik etmek 

 Yurt içi ve yurt dışı bilimsel çalışmalara aktif olarak katılmak 

 Yurt içi, yurt dışı kliniklerle ve bilim adamları ile karşılıklı ziyaret, toplantı, 

konferanslar düzenlemek, bilgi paylaşımında bulunmak ve ilişkileri geliştirerek, 

araştırma görevlisi düzeyinden başlayarak öğretim görevlilerinin de yurt dışı, 

yurt içi saygın merkezlerde çalışmalarını ve belirli konulardaki tecrübelerini 

geliştirmelerini sağlamak. 

 Klinikteki öğretim üyesi, araştırma görevlisi, yardımcı personel, sağlık personeli 

ve diğer personel sayısını ve niteliğini uluslar arası düzeyin üzerine çıkarmak 

 Klinikteki tıbbi araç-gereç sayı ve niteliğini uluslar arası düzeyin üzerine 

çıkarmak 

 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında sayılı merkezlerden biri olmak 

 Bölgemizdeki FTR uzman hekimlerine yönelik bilimsel içerikli toplantılar 

düzenleyerek, bilgi paylaşımına zemin hazırlamak 

 Bölge halkını, sık görülün ve erken tanısı elzem olan hastalıklar konusunda 

bilgilendirme toplantıları düzenlemek 

 Üniversitemiz tarafından yapılan anabilim dalımıza ait yeni alanın  projesine 

katkıda bulunarak, fizik tedavi rehabilitasyon çalışmalarına   uygun 

düzenlemeler yapmak  
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2- GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 
 

MİSYONU  
Her türlü göz hastalığına müdahale edebilecek konumda olmak, koruyucu hekimliği 

gerçekleştirmek, bilimsel çalışmaların sayısını ve kalitesini artırmak, araştıran, kaliteli 

öğrenci ve uzman hekim yetiştirmek. 

 

 

 

VİZYONU  
Kliniğin konumunu Türkiye genelinde daha üst seviyelere taşımak, bunu yaparken 

gerek akademik ve gerekse hasta hizmetleri olarak daha iyi konuma gelmek ve sadece 

bölgede değil aynı zamanda Türkiye’de adından bahsedilen bir klinik olmak, 

bölgemizden göz hastalıkları açısından büyük oranda dışarı hasta göçü engellenmiş 

olup, devamını sağlamak, hatta bölge dışından hasta çekebilecek konuma gelmek.   

 

 

 

STRATEJİK AMAÇLAR  
 Hastalara verilen poliklinik hizmetlerinin daha çağdaş koşullarda 

gerçekleşmesini sağlamak, bunu yaparken poliklinik fiziki şartlarını 

olabildiğince iyileştirmek, göz hastalıkları tanı ve tedavisinde teknolojik aletler 

sıkça kullanıldığından dolayı aletleri günümüz şartlarına uygun hale getirmek. 

 Hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan ekipmanın gerekli şekilde teminini 

sağlamak, bölgemizden dışarı hasta göçünü engellemek ve hatta diğer 

bölgelerden hastanemize hasta akışını sağlamak. 

 Yurt dışı ve yurtiçi yayın sayısını artırmak. Bunun yapılabilmesi için öğretim 

üyesi ve araştırma görevlileri sayılarının yeterli düzeyde olması ve ayrıca 

araştırmaların fonlardan desteklenmesini sağlamak. 

 Öğrenci ve uzmanların yeterli bilgi ve deneyimle donatılmış olarak mezun 

olmasını sağlamak. 

 Teknolojinin bütün özelliklerini kullanarak poliklinik randevu sistemini 

gerçekleştirebilmek, bütün hastaların poliklinik hizmetlerinden memnun 

olmasını sağlamak. 

 Kliniğin aynı zamanda Türk Oftalmoloji Derneği Erzurum-Trabzon şubesinin 

önemli bir yükünü çekmesi nedeniyle, bölgedeki uzman hekimlerin mezuniyet 

sonrası eğitimlerine katkıda bulunmak. 

 

 

MEVCUT DURUM  
Öğretim kadrosu/Ders yükü; 

Öğretim üyesi sayısı; Profesör 3, Doçent 0, Yrd. Doçent 2, Öğr. Gör. 0 

Ders veren öğretim üyesi 5. 

 

 

ARAŞTIRMALAR  
Klinikte 2009-2012 yılları arasında 10 adet uzman yetiştirilmiş olup, toplam 9 adet yurt 

dışı, 9 adet yurtiçi yayın yapılmış; 30 adet yurtdışı ve yurtiçi poster-bildiri sunulmuş; 

klinikten yapılan yayınlara bu zaman zarfında 39 atıf yapılmıştır. 
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HİZMET  
Klinik yatak sayısı            : 23 

Yıllık poliklinik hasta sayısı yaklaşık olarak : 30000 

Yatarak tedavi edilen hasta sayısı            : 1900 

Yıllık yaklaşık ameliyat sayısı                         : 1200 
 

 

 

HEDEFLERİ 
 

 Şu anda belirli ve makul bir seviyeye gelmiş olan uzman hekim eğitimini teorik 

ve pratik olarak daha iyi seviyeye getirmek 

 Hasta hizmetleri olarak oldukça iyi seviyede olan kliniği daha iyi seviyelere 

taşımak, olumsuzlukları ve komplikasyonları olabildiğince asgariye indirmek. 

 Klinikte çağdaş hizmet verebilmek için güncel teşhis ve tedavi aletlerinin 

teminini sağlamak.  

 Kliniği sağlık turizmi kapsamında Türkiye'nin her tarafından ve komşu 

ülkelerden hasta kabul edebilir hale getirmek. 

 Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısını arttırmak. 

 Eğitim kalitesini ve hasta hizmetlerini daha iyi hale getirmek için; 

- Klinikteki cihazların verimli kullanılabilmesi için yardımcı sağlık personeli 

yetiştirmek ve cihaz ve personel seviyesini makul seviyede tutmak. 

- Kliniği, fakülte ve hastanenin kalite ve hizmet yönünden lokomotifi haline 

getirmek. 

- Ekonomik sıkıntıların giderilmesi halinde daha fazla çalışma planlaması 

yapmak. 

 

 

 

 

3- KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI  
 

MİSYONU 
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi  uzmanlık alanındaki temel bilgi ve 

tecrübelerimizi, çağdaş tanı ve tedavi yöntemleri ile birleştirerek  hastalarımıza doğru 

ve yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmak; aynı zamanda güncel bilimsel yaklaşımları 

takip edebilen; teknoloji, bilgi ve tecrübeyi doğru ve yerinde kullanarak kaliteli hizmet 

sunabilen, hekim ve hasta haklarının bilincinde Kulak Burun Boğaz  klinisyen ve 

akademisyenleri  yetiştirmektir. 

Tüm çalışmalarımızı yaparken kaliteli ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmak; 

sürekli eğitim ve ekip çalışması içinde hasta güvenliği ve güvenilirliğini sağlamak, ve 

tüm bunları gerçekleştirirken etik değerlere bağlı kalmaktır. 

 

 

 

VİZYONU 
 Kulak Burun Boğaz hastalıkları alanında gelişen tıbbi ve  teknolojik  yenilikleri 

ve gelişmeleri yakından takip ederek hizmet ve eğitim kalitemizi sürekli 
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artırmak. 
 Bilimsel çalışmalar ve güncel yaklaşımlar geliştirerek hasta memnuniyetini 

sağlamak. 
 Yeterli bilgi donanımı ve yeteneğe sahip, araştırmacı, üretken, etik değerlere 

bağlı, meslektaşlarına ve hastalara saygılı   hekimler yetiştirmek. 
 Yetiştirdiği uzman hekimlerle Anabilim dalımızı en iyi şekilde temsil etmek. 
 Bilgi ve beceri düzeyi yüksek bir öğretim üyesi kadrosuyla çalışmak. 
 Yaptığı bilimsel çalışmalarla bölgemiz ve ülkemiz insanına hizmet etmek, yön 

vermek. 
 Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanında her türlü hastalığın tanı ve 

tedavisini uygulayabilecek yeterli öğretim üyesi kadrosunu bulundurmak, 

gerekli teknolojiye sahip olmak. 

 Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanında bölge ve ülke düzeyinde 

bilgi paylaşımı için gerekli bilimsel faaliyetlerde bulunmak. 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇLAR 

 Öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarını ve yaptıkları bilimsel yayınları daha 

kaliteli hale getirmek. 

 Sunulan hasta hizmetlerini daha kaliteli hale getirmek için poliklinik 

imkanlarını düzeltmek.  

 Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi’nde branjlaşmanın alt yapısını 

oluşturmak ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla; 

o -Mevcut odyovestibüler sistem ve alerji birimlerinin etkin biçimde 

çalışmasını sağlamak,        

o -Foniatri laboratuvarı kurmak. 

 Odyoloji’nin önümüzdeki 5 yıl içerisinde kliniğimiz bünyesinde yapılandırmak.  

 Alumni toplantıları düzenleyerek eski mezunlarla iletişimi ve iş birliğini 

sağlamak. 

 Kalkınma Bakanlığı, AB Ulusal Ajans, TÜBİTAK, gibi kurumlardan proje 

alarak hayata geçirmek. 

 Yurtiçi ve yurtdışında kardeş klinikler edinip asistan görevlisi ve öğretim üyesi 

değişimi yapmak. 

 Bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyerek bilgi paylaşımı 

sağlamak ve klinik, üniversite ve kentin tanıtımına katkıda bulunmak. 

 Anabilim dalının “Kulak Burun Boğaz Hastalıkları” olan ismini “Kulak Burun 

Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi” olarak değiştirmek. 

 Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanında her türlü hastalığın tanı ve 

tedavisinde uygulayabilecek eğitim kadrosunu bulundurmak ve bu alanda 

uzmanlar yetiştirmek. 

 Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanında bilgi ve beceri artırmak 

üzere bilimsel toplantılar düzenlemek, bilgi ve becerisini tıp fakültesi 

öğrencilerine ve meslektaşlara aktarmak, bilgi ve becerisini hastalara sunmak, 

sağlıkta kaliteyi arttırmak. 

 Öncelikle Doğu Karadeniz bölgesi ve komşu ülkelerle (Gürcistan, Azerbaycan, 

İran, Rusya) adından bahsettiren bir merkez olmak. 
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GÜÇLÜ YANLARI  

 Farklı disiplinlerden eğitim almış, her türlü uygulamayı yapan, teknolojiyi 

kullanan yeterli sayıda (3 Profesör ve bir doçent) öğretim üyesi kadrosuna sahip 

olmak. 

 Doğu Karadeniz bölgesinde tek referans merkezi olmak. 

 Verilen tedavi hizmetlerinin Öğretim üyesi gözetiminde bir ekip tarafından 

bizzat yapılıyor olması 

 Asistanların toplantılarda fikirlerini serbestçe ifade edebilmeleri. 

 Makale, seminer ve eğitim programlarının düzenli olarak yapılması. 

 Asistanların kongrelere katılımının teşvik edilmesi. 

 Online kütüphane imkanının olması. 

 

 

GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YANLAR  

 Odyovestibüler sistem ve alerji birimleri etkin biçimde kullanılmalıdır. 

 Foniatri birimi kurulmalı ve güçlendirilmelidir.  

 Otonöroloji ve kafa tabanı cerrahisi, uyku tıbbı, fasial plastik cerrahi daha etkin 

olarak uygulanmalıdır. 

 Temporal kemik laboratuarı kurulmalıdır. 

 Klinikte dijital arşiv oluşturulmalıdır. 

 Vaka tartışmaları daha sık ve sistemli olarak yapılmalıdır. 
 

 

 

FIRSATLAR-OLANAKLAR 

 Teknik donanım yönünden nispeten yeterli düzeyde olmak, teknik imkanlar ve 

donanımın iyiye gitmesi 

 Teknolojiyi takip etme ve uygulama bakımından istekli ve yeterli sayıda bir 

öğretim üyesi kadrosuna sahip olmak. 

 İnteraktif eğitimin yaygınlaşması. 

 

 

TEHDİTLER  

 Tüm Türkiye’de olduğu gibi hastanemizde de ara elemanın sayı ve vasıf 

bakımından yetersiz oluşu sebebiyle, özellikle ameliyathane ve poliklinik 

hizmetlerinin aksamasına sebep olmaktadır. Ayrıca, yıllık izinlerin anayasal bir 

hak gibi Temmuz-Ağustos aylarında yoğunlaşması hizmetleri daha da 

aksatmaktadır. 

 Anatomi laboratuarının yetersizliği, kadavra yokluğu. Özellikle otolojik cerrahi 

için hayati önemi olan temporal kemik diseksiyonu yapılamamakta ve araştırma 

görevlilerine otoloji eğitimi canlı hasta üzerinde verilmektedir. 

 TUS sınavıyla gelen araştırma görevlilerinin yabancı dil düzeyinin yetersiz 

oluşu. 

 İş yükünde eğitimi engelleyen artış. 

 Araştırma görevlisi eğitim çekirdek müfredatının tam anlamıyla yürürlüğe 

girmemiş olması.  
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HEDEFLER  
1. Eğitim  
    a)  Eğitim mekanlarının fiziki yetersizliğinin giderilerek öğrenci ve araştırma 

görevlilerine daha iyi eğitim verilmesi. 
    b) Öğrenci ve araştırma görevlilerine daha iyi eğitim verilmesi. 

    c) Bilimsel çalışmaya daha fazla zaman ayrılması, bilimsel çalışmaların sayı ve 

kalitesinin artırılması. 

    d) Temporal kemik diseksiyonu laboratuarının geliştirilmesiyle araştırma görevlileri 

için otoloji alt yapısının sağlanması. 

    e) Klinikte dijital arşiv kurulması, 

 

2. Araştırma 

    a) Araştırma projelerinden alınan desteğin artırılması 

    b)  Odyovestibüler sistem, alerji ve foniatri laboratuarlarının hizmete girmesiyle 

araştırma faaliyetlerinin arttırılması. 

    c) DPT, TÜBİTAK ve AB Ulusal Ajans gibi kurumlardan destek alarak geniş çaplı 

araştırma ve projelerin hayata geçirilmesi 

 

3. Hizmet 

    a) Yeni polikliniklerin hizmete girmesiyle yıllık 24000 olan poliklinik hasta sayısının 

yıllık 36000’e çıkarılması. 

    b) Ameliyathane imkanlarının iyileştirilmesi halinde yıllık ameliyat sayısının 4000’e 

çıkartılması. Bu hedefe ulaşmak ancak ameliyathanenin bu imkanı Kulak Burun 

Boğaz Hastalıkları Anabilim dalına sunmasıyla mümkündür. 

    c) KBB servisinin % 100 doluluk oranıyla kullanılması. 

    d) Odyoloji ve alerji birimlerinin aktif olarak işlevlik kazanması ve foniatri biriminin 

hizmete açılması. 

 

            
 
 
 

4- GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI  
 

1. GİRİŞ  
Solunum en yaşamsal fonksiyondur. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, tüberküloz, 

astım, pnömoniler, KOAH, akciğer kanserleri, pnömokonyozlar gibi küresel, ulusal ve 

yöresel olarak en sık görülen, en fazla öldüren, en yüksek tedavi maliyetlerine, iş-okul 

günü kayıplarına ve sakatlanmalara yol açan toplum sağlığı sorunlarını kapsayan rutin 

sağlık hizmeti vermektedir. Bu grup hastalıklar, poliklinik ve acil başvurularının 

önemli bir kısmından sorumludur. Yine gerek yoğun bakım ve gerekse diğer 

kliniklerde başka nedenlerle tedavi gören hastalarda pulmoner emboli, atelektazi, 

hastane ve ventilatör pnömonisi, solunum yetmezliği gibi ek solunumsal sorunlar ve 

komplikasyonlara çok sık rastlandığından yoğun konsültasyon hizmeti vermektedir.  

 

Karadeniz Bölgesi, Güneydoğudan sonra ülkemizde tüberkülozun en sık görüldüğü 

ikinci coğrafi bölgemizdir. Bölgemizde sigara kullanma oranları hem erkeklerde hem 

de kadınlarda ülkemiz ortalamasından yüksektir. Bu akciğer kanseri ve KOAH için 

bilinen en önemli risk faktörüdür. Ilıman ve nemli iklimi ve zengin bitki örtüsü 

nedeniyle astım ve solunum yolunun alerjik hastalıkları için Karadeniz Bölgesi çok 

elverişli koşullar taşımaktadır ve yapılan araştırmalarda bu bölgeden alınan örneklerde 

diğer coğrafi alanlara göre ev tozu akarına rastlanma yoğunluğu yüksektir. Aynı 
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nedenlerle çiftçi akciğeri gibi hipersensitivite pnömonileri ülkemizde hemen tamamen 

Karadeniz’den bildirilmektedir. İşsizlik nedeniyle Batı Karadeniz’deki kömür 

ocaklarında veya yurt dışındaki madenlerde yıllarca çalışmış bölge insanımızda 

pnömokonyozlara sık rastlanmaktadır. Bütün bu veriler, göğüs hastalıkları disiplininin, 

yöremiz için ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır.  
 

 
 

2. MİSYONUMUZ 
Küresel, ulusal ve bölgesel akciğer sağlığının korunup geliştirilmesi; solunumsal 

hastalıkların önlenmesi; akciğer hastalarının olabildiğince erken teşhisi, en kısa 

zamanda, en ucuza ve sekel kalmayacak şekilde tedavisi; solunumsal kısıtlılığı olanların 

rehabilitasyonu ile normal aktivitelerine kavuşturulması, üretkenlik ve mutluluklarının 

sağlanması amacıyla çağdaş standartlarda bilim üretmek (araştırma); üretilen bilgiyi 

paylaşmak (eğitim); küresel bilgiyi uygulamaya aktarmaktır (sağlık hizmeti). 
 

 
 

3. VİZYONUMUZ 
Göğüs Hastalıkları Uzmanlık alanında, gerek sağlık hizmetleri ve gerekse bilimsel 

çalışmalar ve tıp eğitimi bakımından bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde saygın ve 

üretken bir merkez olmak. 

 

 

 

4. İLKELERİMİZ 
Doğa sevgisi, insana saygı, hasta odaklılık, hasta hakları ve hasta güvenliğini korumak, 

iyi klinik uygulamalar, mesleki etik değerlere uymak, dürüstlük, ulaşılabilirlik, özveri, 

alçak gönüllülük, sürekli mesleki gelişim, toplumla bütünleşmek, toplumsal 

sorumluluk, paylaşım, özgür düşünce, akademik saygı. 

 

 

 

5. MEVCUT DURUM 
A. ALT YAPI  

 Göğüs Hastalıkları Sevisi (25 yataklı) 

 Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi (4 yataklı)  

 Uyku Ünitesi (4 yataklı)   

 Göğüs Hastalıkları Polikliniği 

o Göğüs Hastalıkları (1) 

o Astım-KOAH (1)  

o Sigara Bırakma (1) 

o Uyku Polikliniği (1) 

o Öğretim Üyesi (1) 

 Bronkoskopi ve EBUS Ünitesi  

 Alerji laboratuarı 

 Solunum Fonksiyon Testi Laboratuarı 

 Röntgen Arşivi ve Depo 
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B. TEKNİK DONANIM  

 Göğüs Hastalıkları Sevisi: 25 hasta yatağı, yeterli hasta monitörü, defibrilatör, 

CPAP-BİPAP cihazları,  

 Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi:  6 Yatak için invaziv mekanik 

ventilatör, invaziv-noninvazif monitör,   

 Uyku Ünitesi: 4 yatak için polisomnografi, 1 Manuel CPAP, 1 AutoCPAP, 1 

AutoBİPAP titrasyon sistemi 

 Bronkoskopi ve EBUS Ünitesi: Videobronkoskop (1), Fiberoptik bronkoskop 

(2), Endobronşiyal ultrasonografi (1), Laringoskop (2), Monitör (1), Defibrilatör 

(1), Video kayıt sistemi (1), Elektrokoter (1) 

 Solunum Fonksiyon Testi Laboratuarı: Rutin spirometrik ölçümler için ve ileri 

fonksiyonel ölçümler için (CO diffüzyon, CV, TLC, RV, FRC…) iki adet 

solunum fonksiyon testi cihazı, ve bir adet portabl cihazımız mevcutur. 

 

 

 

C. İNSAN KAYNAKLARI 

a. Akademik personel  

 Öğretim üyesi: Profesör (2), Doçent (2), Yardımcı Doçent (1), Araştırma 

görevlisi (7) 

b. İdari personel 

 Hemşire: Servis (8), Ayaktan tanı tedavi ünitesi (2),  

 Hasta bakıcı: Servis (2) 

 Teknisyen: Ayaktan tanı tedavi ünitesi (1)  

 Sekreter: Servis (2), Ayaktan tanı tedavi ünitesi (1),  

 

 

 

D. BİRİMLERİMİZ 

 Göğüs Hastalıkları Sevisi: Biri tek, diğerleri ikişer yataklı 13 hasta odasından 

(toplam 25 yataklı) oluşan göğüs hastalıkları servisi ayrıca birer asistan ve 

intörn odası, bir hemşire odası, bir ilaç ve tedavi odası, bir mutfak, bir depo ile 

umumi tuvalet ve banyodan oluşmaktadır. Bir hasta odası özel oda şeklinde 

dizayn edilmiş olup, diğer tüm odalar iki kişilik ve tuvaletli odalardır. 

 Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi: Bir invazif, diğeri noninvaziv ikişer 

yataklı (toplam 4 yataklı) toplam 2 odadan oluşmaktadır.   

 Uyku Ünitesi: Dört yataklı ünitede randevu ile hasta yatışı yapılmaktadır. Her 

gün hem teşhis ve hem de PAP titrasyonu amaçlı olarak hasta yatırılmakta, 

Ayrıca gündüzleri yine randevulu olarak MSLT ya da MWT amaçlı hasta 

yatışları yapılmaktadır. 

 Göğüs Hastalıkları Polikliniği: Sigara Bırakma Polikliniği hariç, diğer 

polikliniklerimiz haftada 5 gün hizmet vermektedir. Sigara Bırakma Polikliniği 

randevulu olarak çalışmakta ve iki öğretim üyesi tarafından haftada üç gün 

(salı, çarşamba, cuma günleri) hizmet vermektedir.  

o Göğüs Hastalıkları (1),  

o Astım-KOAH (1),  

o Sigara Bırakma (1),  

o Uyku Polikliniği (1),  

o Öğretim Üyesi (1) 

 Bronkoskopi ve EBUS Ünitesi: Bronkoskopi ünitesinde gerek fiberoptik 

bronkoskopi ve gerekse endobronşiyal ultrasonografik tetkik (EBUS) için her 

gün ve randevulu olarak hizmet verilmektedir. Endobronşiyal ultrasonografi 
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vaka sayımız yıllık 200 civarındadır. Burada tanı ve tedavi amaçlı bronkoskopik 

işlemleri (endobronşiyal muayene, aspirasyon, bronşiyal lavaj, bronkoalveoler 

lavaj, bronş fırçalama, transbronşiyal biyopsi, transkarinal/transbronşiyal 

aspirasyon biyopsisi, yabancı cisim çıkarılması, brakiterapi ve elektrokoter 

uygulamaları) gerçekleştirilmektedir. 

 Alerji laboratuarı: Her gün randevulu olarak alerji testleri yapılmaktadır.  

 Solunum Fonksiyon Testi Laboratuarı: Her gün rutin olarak basit ve ileri 

solunum fonksiyon testi ölçümleri yapılmaktadır.  

 Röntgen Arşivi ve Depo: Yatan hastalarımızın tümüyle, kronik hastalığı olup 

takip altında olan poliklinik hastalarımızın röntgen, CT, MR vb filmleri 

arşivlenmektedir.  

 

 

 

E. AYAKTAN, YATAN HASTA SAYILARI ve DİĞER İŞLEM SAYILARIMIZ 

 

 Göğüs Hastalıkları Poliklinik Sayısı: Günde ~50 hasta, Yılda 12670 hasta 

 Yıllık Yatan Hasta Sayısı: 1844 hasta 

 Yıllık Sigara Polikliniği Hasta Sayısı: 520 

 Yıllık Bronkoskopi Sayımız: 460 hasta 

 Yıllık Solunum Fonksiyon Testi Sayımız: 4113 hasta 

 Yıllık Alerji Testleri Sayımız: 1614 hasta 

 Servis Doluluk oranı: %109 

 Yıllık Uyku Ünitesinde Yatan Hasta Sayısı: 520 

 Yoğun bakımda yatan hasta sayısı ve: 89 

 Yoğun bakım doluluk oranı: %129 

 

F. SERVİS DOLULUK ORANLARIMIZ  

G. SERVİS YATAK DEVİR ORANLARIMIZ 

 

H. BÖLÜM GELİR - GİDER VE KARLILIK   

İ.  EĞİTİM, ARAŞTIRMA, YAYIN 

 

 

 

a. EĞİTİM ÖĞRETİM  

 Öğrenci Eğitimi: Halen tıp fakültesi 3 ve 4. sınıf öğrencilerine müfredat 

kapsamında  göğüs hastalıkları dersleri ile 6. sınıf öğencilerine seçmeli olarak 

göğüs hastalıkları stajı verilmektedir.  

 Asistan Eğitimi: TUS’u kazanarak uzmanlık eğitimine başlayan asistanlara 

teorik ve uygulamalı olarak uzmanlık eğitimi verilmektedir 

 Halka ve Hastalara Dönük Eğitim Çalışmaları: 2000 yılından beri Hasta 

Okulumuzda yeni tanı konmuş astım olgularımıza dönük eğitim verilmektedir. 

Bunun dışında dünya astım günü, dünya sigarasız günü,  verem haftası gibi 

çeşitli vesilelerle topluma dönük geniş katılımlı panel, konferans, sağlık fuarı 

gibi organizasyonlar (80 civarında) ile çok sayıda TV ve radyo programları, 

basın açıklamaları (150’yi aşan), bülten ve internet yayıncılığı, popüler düzeyde 

hasta eğitim kitaplarımız ile halka dönük eğitimler gerçekleştirmekteyiz 
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b. ARAŞTIRMA, YAYIN 

 Uzmanlık Tezi: Her uzmanlık öğrencisine ikinci yıldan sonra tez yapılmak üzere 

bir konu verilmektedir.   

 Uluslar arası dergilerde yapılan yayınlar: Anabilim Dalımız tarafından uluslar 

arası dergilerde yayınlanan çok sayıda bilimsel makale mevcuttur. Yılda 

ortalama 6-7 uluslar arası yayın yapılmaktadır.  

 Ulusal dergilerde yapılan yayınlar: Anabilim Dalımız tarafından ulusal 

dergilerde yayınlanmış çok sayıda bilimsel makale mevcuttur. Yılda ortalama 4-

5 ulusal yayın yapılmaktadır.  

 Kongre Bildirileri: Ulusal ve uluslar arası kongrelerde sunulmuş çok sayıda 

bildiri mevcuttur. Yıllık ortalama 8-10 kongre bildirisi sunulmaktadır 

 

 

 

6. AVANTAJLARIMIZ - FIRSATLARIMIZ 

 Akademik kadromuz: Her biri alanında yetkin, deneyimli, özverili, üreten, 

saygın, çalışkan, etik bir akademik kadroya sahip olmamız. 

 İdari kadromuz: İnsan sevgisiyle dolu, özveriyle çalışan, pozitif, enerjik ve etik 

değerlere sahip bir ekibimizin olması 

 Tam donanımlılık: Göğüs hastalıklarıyla ilgili bilimsel araştırma, eğitim ve 

sağlık hizmeti alanlarında hemen her türlü donanıma, kaynağa ve imkana sahip 

olmamız ve her türlü tanı/tedaviyi yapıyor olmamız.  

 Teknolojik donanım: Rijit ve fiberoptik bronkoskopi, videobronkoskopi, EBUS, 

Solunum Fonksiyon cihazı, EKO/US, mekanik ventilatörler, CIPAP/BIPAP 

cihazları gibi alanımızda kullanılan hemen her türlü tanı tedavi cihazına sahio 

olmamız. 

 Yüksek hasta potansiyelimiz: Karadeniz’in ülkemizde tüberkülozun en sık 

görüldüğü ikinci coğrafi bölge olması, astım, hipersensitivite pnömonisi ve diğer 

solunum yolu alerjileri için uygun koşullar taşıması (yüksek nem oranı, zengin 

bitki örtüsü ve ılıman iklimiyle ev tozu akarı, polen ve fungus gibi 

aeroallerjenlere elverişli olması); sigara tüketiminin diğer bölgelere göre fazla 

olması (KOAH, akciğer kanseri), mesleki akciğer hastalıklarına 

(pnömokonyozlar) en sık bölgemizde rastlanması (işsizlik nedeniyle yurt dışına 

ve Zonguldak Kömür ocaklarına işçi göçü vermesi ve bu kişilerin 

emekliliklerinde hasta olarak bölgemize geri dönmeleri) göğüs hastalıkları 

disiplinine gereksinimi artırmaktadır. 

 Bölge hekimleriyle iletişim ve işbirliğimiz: Bölgemizdeki (Trabzon, Artvin, Rize, 

Giresun, Ordu, Gümüşhane, Erzincan) akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisiyle 

uğraşan hekimlerle (Göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, patoloji, radyoloji 

uzmanları ve Verem Savaş Dispanseri ve Göğüs Hastalıkları Hastanesinde 

çalışan pratisyen hekimler) yıllardır yakın ve sürekli bir ilişki içerisinde 

olmamız, 10 yıldır aylık toplantılarımızı düzenli olarak yapmamız, mesleki 

işbirliği yapmamız. 

 Özgün hizmetlerimiz: Sigarayı Bırakma Polikliniği, Hasta Okulu gibi koruyucu 

hekimlik ve hasta odaklılık kökenli çağdaş hizmetleri yıllardır uyguluyor 

olmamız. 

 İleri tanı tedavi ünitelerimiz: Solunumsal Yoğun Bakım, EBUS ve Uykuda 

Solunum Bozuklukları ve PAH (Pulmoner Hipertansiyon) ünitelerimizin 

hizmete girmiş olması. 

 Hasta eğitim programlarımız: Eğitim etkinliklerimiz dolayısıyla, bölgemizdeki 

kronik akciğer hastalarımızla diyaloğ kurmuş olmamız.  

 Ders kitabımızı yayınlamış olmamız. 
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 Diğer kitaplarımız: Göğüs Hastalıkları alanında Türkçe Temel başvuru Kitabı, 

El Kitabı ve Aile Hekimlerine dönük kitaplara editörlük ve yazarlık yapmamız.  

 Bilimsel proje ve yayınlarımız: Çok merkezli ulusal çalışmalar, bölgesel 

araştırmalar gerçekleştirmemiz; Uluslararası araştırma projelerine dahil 

olmamız; uyut içi ve yurt dışı kongrelere her yıl çok sayıda bildiriyle katılıyor 

olmamız, her yıl çok sayıda uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanan 

makalelerimizin olması 

 Öğrenci ve Asistan eğitim standartları: Öğrenci ve Asistan Eğitim Programı 

Kitapçığımızı ve Asistan Karnemizi yayınlamış olmamız.  

 Hekim eğitimlerimiz: Bölgemizdeki hekimlerin mezuniyet sonrası eğitimleri ve 

sürekli mesleki gelişimlerine dönük çok sayıda (150’yi aşan) eğitim 

organizasyonunu (konferans, panel, sempozyum, kurs..) gerçekleştirmiş 

olmamız ve bu sayede bölge hekimlerimiz için bir eğitim, danışmanlık, referans 

merkezi olmamız. 

 Hasta kitapçıklarımız: Popüler sağlık kitapları serimizle kronik akciğer 

hastalarının eğitimine kaynak hazırlamış olmamız. 

 Halka dönük etkinlikler: Çok sayıda TV, radyo programları, basın açıklamaları 

ve gazete yazılarımızla halka, hastalarımıza ulaşıyor olmamız ve medyayı iyi 

kullanarak kamuoyuna alanımızda doğru mesajları verebilmemiz. 

 Toplumsal farkındalık: Halka dönük astım, sigara, kanser ve hasta hakları gibi 

konularda çok sayıda konferans, panel ve kurslarla koruyucu hekimlik adına, 

akciğer hastalıklarıyla ve tedavi merkezi olmamızla ilgili farkındalık 

oluşturmakta epey mesafe almış olmamız. 

 Referans merkezi olmamız: Bölgede tüm hekimler ve sağlık kurumlarının göğüs 

hastalarını sevk edeceği en ileri ve tam donanımlı referans merkezi olmamız  

 Bölge temsiliyeti: Ulusal ve uluslararası çalışmalarda, projelerde, etkinliklerde 

Karadeniz Bölgesini temsil etmemiz 

 Staj ve eğitim programı: Anabilim Dalı olarak bağımsız ve iyi yapılandırılmış 

staj programımızın varlığı 

 Öğretim üyelerimizin tam zamanlı çalışması 

 Hasta hakları: Hasta hakları konusunda duyarlı, üretken ve deneyimli bir 

merkez olmamız. 

 Takım ruhu: İdari ve akademik personelimizle, adeta bir aile birlikteliğini 

yansıtan takım ruhunu yakalamış olmamız. 

 Yoğun Bakım Ünitemiz: 7 yataklı tam donanımlı güncek standartları haiz Ana 

Bilim Dalımıza ait modern bir yoğun bakım ünitesinin kuruluyor olması 

 EBUS Ünitemiz: Endobronşiyal ultrasonografi gibi Türkiye’de sayılı birkaç 

merkezde olan bir tanı yönteminin, cihazın aktif olarak kullanılıyor olması 

 Ayaktan tanı tedavi ünitemiz: Poliklinikler, bronkoskopi, solunum fonksiyon 

testi ve Alerji ünitesi, PAH Ünitesi, Müdahale Odası, Arşiv, Depo, Kütüphane, 

derslik ve öğretim üyesi odalarını içeren yeni departmanımıza geçiyor olmamız 

ve burada daha fazla sayıda hastaya daha iyi koşullarda hizmet verebilme 

durumumuzun olması 

 

 

7. TEHDİTLER - RİSKLER – DEZAVANTAJLAR 

 Asistan Eksikliği: Mezuniyet sonrası eğitim için alınacak araştırma görevlisi 

sayısının yetersiz olması 

  Endobronşiyal tedaviler: Argon lazer, kriyoterapi ve pulmoner rehabilitasyon 

konusundaki altyapı, ekipman ve donanım eksikliğimiz nedeniyle bu konuda 

referans merkezi olma fırsatını henüz yakalayamamış olmamız 
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 Serviste yatak sayımızın azlığı 

 Tüberküloz servisimizin olmayışı 

 Otelcilik hizmetleri: Gerek özel hastanelerin, gerekse üniversite dışındaki devlet 

hastanelerinin hasta memnuniyeti ve otelcilik hizmetlerinde oldukça iyi duruma 

gelmeleri 

 Diğer merkezler: Bölgemizde yeni 3. Basamak hastanelerin açılması, göğüs 

uzmanlarının sayılarını artması ve göğüs hekimliğiyle ilgili tanı ve tedavi amaçlı 

bir çok girişimin diğer merkezlerde de yapılmaya başlanması 

 Performans: Göğüs hastalıklarının performans sistemindeki puanlarının çok 

düşük olması ve bunun gerek asistanlarımız, gerekse öğretim üyelerimiz ve 

personelimiz üzerindeki olumsuz etkisi 

 Sevk zinciri: sevk zincirinin uygulanması durumunda poliklinik hasta sayımızda 

ciddi azalma yaşanabilecek olması 

 

 

8. HEDEFLERİMİZ 

Yukarıda geniş olarak açıklanan personel, sağlık hizmeti ve eğitim-öğretim alanlarında 

mevcut düzeyi koruyup geliştirmek; tehdit ve risklerle başa çıkacak adımları atmak; 

geliştirilmesi gerekenler başlığı altında sayılan konularda belirtilen önerileri 

gerçekleştirmek için gerekli adımlar (altyapı, insan kaynakları vb) aşağıda 

sıralanmıştır.  

 

A. ALT YAPI / BİNA 

 Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi (5 yıl) 

 Girişimsel Pulmonoloji Ünitesi (1 yıl) 

 Yoğun Bakım Ünitemiz  (kurulum aşamasında) (6 ay) 

 Kemoterapi Ünitesi (1 yıl) 

 Normal servis yatak sayımızın 32’ye çıkarılması (5 yıl) 

 Özel oda sayısı ve yataklarının ‘e çıkarılması (5 yıl) 

 12 yataklı tüberküloz servisi oluşturulması (5 yıl) 

 8 yataklı yoğun bakım oluşturulması (5 yıl)  

 İki kişi için uygun olmayan servis odalarımızın tek kişilik odalar haline 

getirilmesi ve özel oda sayımızın artırılması uygun olacaktır. 

 

B. İNSAN KAYNAKLARI 

• Öğretim üyesi (Alerji uzmanı) (5 yıl) 

 Asistan sayımızın asgari 12’ye çıkarılması (5 yıl). 

• Servis hemşire sayımızın asgari 10’a çıkarılması (2 yıl). 

• Ayaktan müdahale ve kemoterapi ünitemiz için bir hemşire (1 yıl) 

• Kurmayı planladığımız Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi için gerekli ekip 

(Fizyoterapist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşire vb..) temini (5 yıl).  

• Kurmayı planladığımız Girişimsel Pulmonoloji Ünitesi için eleman temini (1 yıl) 

• Kurulum aşamasında olan Yoğun Bakım Ünitemiz için hemşire, teknisyen vb (6 ay) 

 

C. TEKNİK DONANIM  

 Yeni açılacak Yoğun Bakım ünitesi için gerekli donanım (MV, Monitör, vb) (6 ay) 

 Kurmayı planladığımız Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi için donanım ve ekipman 

(5 yıl). 

 Kurmayı planladığımız Girişimsel Pulmonoloji Ünitesi için donanım ve ekipman 

ekipman (rijid bronkoskopi sistemleri, argon, lazer, crio cihazları vb) (1 yıl) 
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D. EĞİTİM, ARAŞTIRMA/YAYIN  

 

a. EĞİTİM-ÖĞRETİM 

 Dönem VI’da zorunlu Göğüs Hastalıkları stajının olması gerekmektedir (1 yıl). 

 Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı azaltılmalıdır. Usta çırak usulü eğitim 

için uygun ortamlar oluşturulmalıdır (serviste olgu tartışması odaları). 

 Öğretim üyelerinin tam zamanlı çalışmaları teşvik görmelidir.  

 Öğretim üyelerinin akademik başarıları ödüllendirilmelidir. 

 Asistan sayısı artırılarak, aşırı yük, sık nöbetler ve fazla mesaiden kaynaklanan 

kendini geliştirememe önlenmelidir. 

 

b. ARAŞTIRMA/YAYIN 

 Gelişen ve artan imkanlar sayesinde ülkeye ve bilime değer katacak yüksek 

impact değerli A sınıfı dergilerde yayınlanabilecek, nitelikli çalışma ve yayınlar. 

 

E. SAĞLIK HİZMETİ, VB 

a. AYAKTAN TANI-TEDAVİ ÜNİTESİ 

1. Poliklinik  

• Genel günlük kayıtla çalışan poliklinik 

• Randevulu hasta kabul eden kronik hasta polikliniği 

• Sigarayı Bırakma Polikliniği 

• Öğretim Üyesi Muayene Polikliniği 

• Uyku Hastalıkları Polikliniği 

 

2. Bronkoskopi Ünitesi 

       2013 itibariyle aşağıda özellikleri yazılı yeni bronkoskopi ünitemize 

geçiyoruz. 

 Bronkoskopi hazırlık odası (lokal anestezi ve premedikasyon için)  

 İşlem odası  

 İşlem sonrası hasta takip odası 

 

3. Solunum Fonksiyon Testleri  Laboratuarı 

 Rutin spirometrik ölçümler için ve ileri fonksiyonel ölçümler için 

(CO diffüzyon, CV, TLC, RV, FRC…) kullanılabilir sistemimiz 

mevcuttur. 

 Egzersiz testi ve ileri fonksiyonel ölçümler için pletismografi cihazı 

gerekmektedir (2 yıl) 

 

4. Alerji Testleri Laboratuarı: Gerekli hastalarda immünoterapi 

uygulaması  (5 yıl) 

 

5. Kemoterapi Ünitesi: Akciğer kanserli olgularımıza kemoterapi 

uygulayabilecek ayaktan kemoterapi ünitesinin poliklinik bünyesinde 

oluşturulması. Oda, donanım ve ekipman (hemşire, hasta bakıcı) 

temini (1 yıl). 

 

6. Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi: KOAH’lı hastalar başta olmak 

üzere solunum rezervleri kısıtlanmış hastalarımızın mevcut 

solunumsal kapasitelerinden maksimum olarak yararlanabilmeleri ve 

yaşam kalitelerinin artırılmasına dönük hizmet vermek üzere 

pulmoner rehabilitasyon ünitemizi kurmak, gereken ekipman ve 

donanımın sağlanması gerekmektedir (5 yıl). 
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b. YATAKLI TANI-TEDAVİ ÜNİTESİ 

 

1. Servis: En büyük fizik alt yapı eksikliğimiz yatak sayımızın azlığıdır. 

Yıllardır hastanemizde doluluk oranı yüzde yüzün üzerinde seyreden 

bir servise sahibiz. Hasta yatışları için çok seçici davranmamız ve 

ortalama yatış sürelerini mümkün olduğunda kısa tutmamıza 

rağmen, maalesef hastalarımız yatış için günlerce sıra 

beklemektedirler. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı ve Uzmanlık 

Derneklerince ortaklaşa yeni hazırlanan Uzmanlık Tüzüğü 

çalışmalarına paralel olarak bizim de içinde yer aldığımız göğüs 

hastalıkları yeterliliği ve uzmanlık eğitim standartlarının belirleme 

sürecinde uzmanlık verebilecek bir göğüs hastalıları kliniğinin en az 

30 yatağının olması öngörülmüştür. Bu standartlar Tıpta Uzmanlık 

Kurulu tarafından onanırsa uzmanlık veremez hale düşeceğiz 

demektir. Bu durumda hastanemizden yetişen uzmanların yeterlilik 

(BOARD) alamama durumu söz konusu olmaktadır ki, bu 

merkezimiz ve Fakültemiz için ayıplı bir konum olacaktır. 

2. Tüberküloz Yatakları: Anabilim Dalımızın adı Göğüs Hastalıkları ve 

Tüberküloz Anabilim Dalı olmasına karşın maalesef yatak yokluğu ve 

servisin yetersizliği nedeniyle aktif tüberküloz tanılı hastaları 

yatırmamız ve izlememiz mümkün olmamaktadır. Bundan dolayı 

asistanlarımıza, stajyer öğrencilerimize yeterli tüberküloz eğitimi 

verememekteyiz. Tüberkülozlu hastalar için diğer hastalarla 

bulaşmayı önleyecek şekilde (izole, negatif aspiratörlü havalandırması 

olan, ultraviyole temizlemeli) erkek ve kadın hasta odalarına 

gereksinimimiz vardır. Bu talebimizin karşılanmasının tüberkülozun 

sık görüldüğü bölgemize karşı da Tıp Fakültesi olarak bizim en 

önemli görev ve sorumluluğumuz olduğu inancındayız. Buna göre 2 

erkek ve 2 kadın 4 yatağa ihtiyacımız vardır (2 yıl). 

3. Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi: Yoğun bakım desteğine ihtiyaç 

duyan hastalar arasında en sık rastlananlar göğüs hastalarıdır. Yakın 

zamanda hizmete giren Dahili Yoğun Bakım Ünitesi içinde, bize 

tahsisi edilen 2 invaziv ve 2 noninvaziv toplan 4 yatak önemli oranda 

açığı kapatmakla birlikte, yetersizdir. Bu yatak sayısı son 1 yılda 2’ye 

düşmüştür. Yatak sayısının ve personelin arttırılması gereklidir (1 

yıl).  7 yataklı yeni yoğun bakım ünitemiz yapılınca bu eksikliğimiz 

giderilecektir. 

4. Muayene ve Müdahale Odası: Servise yeni yatan veya yatmakta iken 

yeniden değerlendirilmesi gereken bir hastayı diğer hasta ve 

refakatçilerin nezaretinde yatağı başında hekimi tarafından 

sorgulanması ve muayenesi, ideal hekim-hasta ilişkisi, hasta 

psikolojisi açısından, deontoloji ve etik açıdan (Hastaya ait bilgilerin 

gizliliği) çok olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle öykü alma 

ve muayene gibi hasta ve hekim arasındaki özel ilişkinin, başka göz ve 

kulaklardan uzak, hastanın kendisini rahat hissedeceği mekanlarda 

yapılması gereklidir.   

Diğer yandan invaziv bir işlem gerektiğinde yine hastanın yatağında 

ve diğer hastalar ve refakatçilerle aynı ortamda bunu yapmak 

zorunda kalıyoruz. Bu hem hasta psikolojisi açısından, hem de 

sterilite-hijyen açısından uygun değildir.  

Doğrusu: serviste bir odanın bu amaçla ayrılması ve orada 

pansuman, plevral biyopsi veya ponksiyon setleri, transtrakeal 

aspirasyon setleri ve diğer yardımcı alet ve malzemelerin 
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bulundurulması; müdahale için uygun oturma-yatma pozisyonlarında 

gerekli düzeneğin oluşturulması ve hastanın odasından buraya 

nakledilerek bu tür işlemlerin uygulanmasıdır. Bu ihtiyaçlarımıza 

cevap verecek bir odaya şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır (2 yıl).  

5. Floroskopi veya US Odası: Diyafragm paralizisi, hava hapsi, amfizem, 

pnömotoraks, plevral efüzyon gibi hastalıkların tanısı ve bazı 

girişimsel işlemlere (torasentez, plevra biyopsisi) klavuzluk etmek 

üzere servis içerisinde bu cihazları içeren bir odaya ihtiyaç vardır 

(Oda ve cihaz temini). (3 yıl). 

6. Seminer Odası: Stajer ve intörn öğrencilerimiz ve asistanlarımızla 

uygulamalarımız sırasında hasta başında öykü, muayene, tanı-ayırıcı 

tanı ve hastanın radyografilerinin değerlendirilmesi aşamalarında 

hasta odasında 30-35 öğrenci ile birlikte 30-60 dk süreyle bulunmak 

zorunda kalıyoruz. Bu durum hem diğer hastaları rahatsız etmekte, 

onların tedavilerini, hareketlerini kısıtlamaktadır. Oda havalanması 

yetersiz kalmakta ve fizik koşullar da ağırlaşmaktadır. Bu gibi 

uygulamalar ve pratik içerisinde sayılması gereken tartışma, seminer 

vb uygulamalar için 40 kişilik dershane formatında servis içerisinde 

bir salona ihtiyaç vardır. Tartışılacak hasta buraya alınarak 

uygulamalar burada yapılmalıdır. Hastaların radyografileri için 

negatoskop, yazım-çizim için bir küçük yazı tahtası ve bir hasta 

muayene masası gibi eşyalarla sade ama fonksiyonel bir alanın 

oluşturulması gereklidir (2 yıl). 

7. Uyku Ünitesi: Uyku Ünitemiz, Başhekimliğimiz ve hastanemizde son 

yıllarda oluşturulan “Uyku Araştırma Ünitesi Koordinasyon Kurulu” 

üyelerinin katkılarıyla faaliyettedir. Ancak, ünitenin genişletilmesine 

ihtiyaç vardır (2 yıl). 

8. Depo: Serviste kullanılan cihaz, tıbbi malzeme ve diğer eşyaların 

konulabileceği yeteri büyüklükte yer ayrılması gerekmektedir (2 yıl). 

 

 

9. DİĞER GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN ALANLAR 

 Hastanemizdeki hizmet performans ölçümünün adaletli olmaması, öğretim üyesi 

dışındaki personelin katkılarının performansa yansıtılamaması, performans 

uygulamalarına esas olan bilgisayar yazılım programındaki eksiklikler, 

bilgisayar hasta kayıt sistemimizdeki sorunlar 

 Hastanemizin standardizasyon ve akreditasyonunun henüz sağlanmamış olması 

 Akademik olmayan personelimizin hizmet içi eğitimleri (2 yıl)  

 Allerji ve yoğun bakım üst ihtisası verebilecek konuma gelmek (5 yıl)  

 KPET (Kardiyopulmoner egzersiz testlerini) yapabilmek (3 Yıl) 

 Pletismografiyi kurmak (3 Yıl) 

 Öğretim üyesi sayısının 7’ye çıkarılması diye bir şey yazmamız gerekir mi? 

 

 

 

10. SONUÇ 

Sonradan kurulmasına rağmen, KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, 

temel yapılanmasını tamamlamış ve alanında iyi bir yere gelmiş durumdadır. Bölgesel 

dinamikler, disiplinimize gereksinimi artırmaktadır. Bu raporda sözü edilen gelişmeler 

hedeflerimize daha  da yakınlaşmamıza katkı sağlayacaktır.  
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5- NÖROLOJİ ANABİLİM DALI  
 

VİZYON 
  ÜÜllkkeemmiizz  ggeerreekkssiinniimmlleerrii  ddooğğrruullttuussuunnddaa  vvee  uulluussllaarraarraassıı  ssttaannddaarrttllaarrddaa  NNöörroolloojjii  

bbiillggii  vvee  bbeecceerriilleerriiyyllee  ddoonnaattııllmmıışş  üüssttüünn  nniitteelliikkttee  hheekkiimmlleerr  vvee  nnöörroolloojjii  uuzzmmaannllaarrıı  

yyeettiişşttiirriillmmeessiinnee  kkaattkkııddaa  bbuulluunnmmaakk    

  NNöörroolloojjii  uuyygguullaammaallaarrıınnıınn  ççaağğddaaşş  vvee  eenn  yyeennii  nniitteelliikklleerriiyyllee  ggeerrççeekklleeşşttiiğğii  öörrnneekk  bbiirr  

aarraaşşttıırrmmaa--eeğğiittiimm  kklliinniiğğii  oollmmaa,,    

  DDooğğuu  KKaarraaddeenniizz  bbööllggeessiinnddee  NNöörroolloojjii  ddaallıınnddaa  rreeffeerraannss  hhaassttaannee  kkoonnuummnnuummuuzzuu  

ggeelliişşttiirrmmee,,  aayyrrııccaa  yyaakkıınn  TTüürrkkii  CCuummhhuurriiyyeettlleerrllee,,  KKaarraaddeenniizzee  kkııyyııssıı  oollaann  kkoommşşuu  

üüllkkeelleerrllee  NNöörroolloojjiikk  bbiilliimmlleerrddee  bbiillggii  aallıışşvveerriişşii,,  iişşbbiirrlliiğğii  yyaappmmaakk..    

  NNöörroolloojjii’’ddee  bbiilliimmsseell  ggeelliişşiimmiinn  vvaazzggeeççiillmmeezz  ggeerreeğğii  oollaann  üüsstt  uuzzmmaannllııkk  

pprrooggrraammllaarrıınnıınn  oolluuşşttuurruullmmaassıınnaa  ddeesstteekk  vveerrmmeekk  ((NNöörrooffiizzyyoolloojjii,,  AAllggoolloojjii,,  YYooğğuunn  

bbaakkıımm    vvss))..  

  HHeemm  kklliinniikk  aallaannddaa  hheemm  ddee  kklliinniikk  öönncceessii  tteemmeell  bbiilliimmlleerrddee  ddoonnaannıımmllıı  aalltt  yyaappıımmıızzıı  

ddeeğğeerrlleennddiirreerreekk  vvee  ddaahhaa  ddaa  ggeelliişşttiirreerreekk  TTüürrkkiiyyee  ççaappıınnddaa  ggeenniişş  kkaappssaammllıı  

aarraaşşttıırrmmaallaarr  yyaappmmaakk,,  aarraaşşttıırrmmaallaarraa  öönnccüüllüükk  eettmmeekk  vvee  nniitteelliikkllii,,  eettiikk  ddeeğğeerrlleerrii  

kkoorruunnmmuuşş  uulluussllaarraarraassıı  pprroojjeelleerr  ggeerrççeekklleeşşttiirrmmeekk,,  uulluussllaarr  aarraassıı  pprroojjeelleerree  

kkaattııllmmaakk..  

 

 

 

 

MİSYON 
  KKaarraaddeenniizz  TTeekknniikk  ÜÜnniivveerrssiitteessiinnee  yyaakkıışşaann,,  yyeetteerrllii  nnöörroolloojjii  bbiillggiissii  iillee  ddoonnaattııllmmıışş  

hheekkiimmlleerr  yyeettiişşttiirriillmmeessiinnee  kkaattkkııddaa  bbuulluunnmmaakk  

  YYeettiişşttiirrddiiğğii  uuzzmmaannllaarrıınn  ççooğğuu  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  ççeeşşiittllii  bbööllggeelleerriinnddee  ggöörreevv  yyaappmmaakkttaa  

oollaann  vvee  yyeennii  kkuurruullaann  üünniivveerrssiitteelleerriinnddee  ööğğrreettiimm  üüyyeessii  oollaarraakk  ççaallıışşaann  bbiirr  bbööllüümm  

oollaarraakk  üüsstt  ddüüzzeeyy  nnöörroolloojjii  bbiillggii  vvee  bbeecceerriissii  yyaannıı  ssıırraa  aakkaaddeemmiikk  ffoorrmmaassyyoonnaa  ddaa  

ssaahhiipp  uuzzmmaannllaarr  yyeettiişşttiirrmmeekk..  

  BBööllggeeddeekkii  ddiiğğeerr  NNöörroolloojjii  uuzzmmaannllaarrıınnaa,,  BBaaşş  aağğrrııssıı,,  KKaass  hhaassttaallııkkllaarrıı,,  EEMMGG,,  

MMuullttiippllee  sskklleerroozz,,  EEppiilleeppssii,,  EEEEGG,,    sseerreebbrroovvaasskküülleerr  hhaassttaallııkkllaarr  ggiibbii  NNöörroolloojjiinniinn  aalltt  

aallaannllaarrıı  iillee  iillggiillii  eeğğiittiimm  vveerrmmeekk..    

  NNöörroolloojjii  UUzzmmaannllııkk  eeğğiittiimmiinnddee  uulluussaall  vvee  uulluussllaarraarraassıı  aakkrreeddiittaassyyoonn  hheeddeeffiinnii  

ggeerrççeekklleeşşttiirrmmeekk..  

 

 

 

ALT YAPI 
AAkkaaddeemmiikk  PPeerrssoonneell  

  ÖÖğğrreettiimm  ÜÜyyeessii  SSaayyııssıı::  66  

  PPrrooffeessöörr::  44    

  DDooççeenntt::  00  

  YY..DDooçç::  22  

  ÖÖğğrreettiimm  GGöörreevvlliissii::00  

  UUzzmmaann::  00  

  AArraaşşttıırrmmaa  GGöörreevvlliissii::  77  

  NNöörroolloojjii  AABBDD  ddöönneemm  VV  ttooppllaamm  tteeoorriikk  ddeerrss  ssaaaattii  3300  ssaaaatt,,  pprraattiikk  ddeerrss  ssaaaattii  7733  

ddöönneemm  IIIIII  ttooppllaamm  1133  ssaaaatt,,  ddöönneemm  IIVV  22  ssaaaatt,,  mmeezzuunniiyyeett  ssoonnrraassıı  hhaaffttaallııkk  1155  tteeoorriikk  

ddeerrss  ssaaaattii,,  1100  pprraattiikk  ddeerrss  ssaaaattii  
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DDeerrsshhaannee  DDuurruummuu  
 Nöroloji Anabilim Dalına ait 1 adet tam donanımlı (bilgisayar, barkovizyon vs) 

 Dönem 5 teorik ve pratik dersleri her gün 08.00-12.00 ve 13.30-16.30 saatleri 

arasında V. Kat Nöroloji dershanesinde yapılmaktadır.  

 Pratik dersler Nöroloji Anabilim Dalı servisinde, polikliniklerde ve EEG-EMG 

laboratuarlarında hasta başında yapılmaktadır.  

  
LLaabboorraattuuvvaarr  DDuurruummuu    

  EEEEGG  llaabboorraattuuvvaarrllaarrıı    

oo  EEEEGG  LLaabboorraattuuvvaarrıınnddaa  22  tteekknniissyyeenn  ggöörreevvlliiddiirr  vvee  hhaaffttaa  iiççii  hheerr  ggüünn  EEEEGG  

ççeekkiimmii  yyaappııllmmaakkttaaddıırr..  llaabboorraattuuaarrddaa  22  aaddeett  kkaağğıı  üüzzeerriinnee  ççeekkiimm  yyaappaann  

mmüürreekkkkeeppllii  vvee  11  aaddeett  ddiijjiittaall  kkaayyııtt  yyaappaann  EEEEGG  cciihhaazzıı  mmeevvccuuttttuurr..  PPoorrttaabbllee  

ççeekkiimm  iiççiinn  mmüürreekkkkeeppllii  cciihhaazzllaarr  kkuullllaannııllmmaakkttaaddıırr..        

oo  BBiirr  yyaattaakkllıı  11  aaddeett  VViiddeeoo--EEEEGG  MMoonniittoorriizzaassyyoonn  ÜÜnniitteessii  ((6644  kkaannaallllıı))    

mmeevvccuuttttuurr..  NNöörroolloojjii  sseerrvviissiinnddee  yyeerr  aallaann  bbuu  üünniitteeddee  öözzeell  yyeettiişşmmiişş  11  aaddeett  

tteekknniissyyeenn  hhiizzmmeett  vveerrmmeekkttee,,  hheemmşşiirreelliikk  hhiizzmmeettii  sseerrvviiss  hheemmşşiirreelleerrii  

ttaarraaffıınnddaann  kkaarrşşııllaannmmaakkttıırr..    

 

  EEMMGG//EEVVOOKKEEDD  ppoottaannssiiyyeelllleerr  llaabboorraattuuvvaarrıı    

o EMG/EVOKED potansiyeller laboratuarında 2 adet cihaz 

bulunmaktadır. Laboratuarda bir adet özel yetişmiş teknisyen görev 

yapmaktadır. 

 Transkraniyal Doppler laboratuarı 

o Bir adet cihaz bulunmaktadır. Teknisyen olmadığından etkin 

kullanılmamaktadır.  

 
 Uyku Hastalıkları Laboratuvarı 

Uyku ve hastalıkları labaratuvarı Nöroloji, Göğüs hastalıkları, Psikiyatri, Kulak Burun 

Boğaz ve Çocuk nörolojisi anabilim dallarının yönetiminde hizmet veren multidisipliner 

bir labaratuvardır. Bünyesinde gece ve gündüz vardiyası ile çalışan 7 mevcuttur. 

Toplam 4 polisomnografi, 2 CPAP ve 2 BPAP cihazları ile haftanın 6 günü her gece 4 

hasta tetkik ve /veya tedavi edilmektedir.  

 

Yıllık labaratuvar incelemeleri: 

2008 yılında kurulan labaratuvarda nöroloji anabilim dalı adına 2008-2012 yılları 

rasında toplam 480 hasta tekik ve tedavi edilmiştir. 
 
KKüüttüüpphhaannee  vvee  DDöökküümmaannttaassyyoonn::  

 Temel nöroloji kitapları ve değişik Nöroloji dergileri bölüm içerisinde kullanıma 

açık olarak bulundurulmaktadır. 

 Kütüphaneden ulaşılanlar dışında 6 adet periyodik dergi düzenli olarak öğretim 

üyelerince alınmaktadır ve kullanıma açıktır. Bu dergiler: 

      NNeeuurroollooggyy,,  MMoovveemmeenntt  DDiissoorrddeerrss,,  EEppiilleeppssiiaa,,  MMuullttiippllee  SScclleerroossiiss  ,,CClliinniiccaall  

NNeeuurroopphhyyssiioollooggyy,,  JJoouurrnnaall  ooff  NNeeuurroollooggyy  

  

UUzzmmaannllııkk  EEğğiittiimmii::  

  AAnnaabbiilliimm  ddaallıımmıızzıınn  1133  aarraaşşttıırrmmaa  ggöörreevvlliissii  kkaaddrroossuu  vvaarrddıırr;;  şşiimmddiiyyee  kkaaddaarr  

UUzzmmaannllıığğıınnıı  aallaann    hheekkiimmlleerrddeenn  88’’ii  ddeeğğiişşiikk  üünniivveerrssiitteelleerrddee  ööğğrreettiimm  üüyyeessii  oollaarraakk  

ggöörreevv  yyaappmmaakkttaaddıırr  

  DDiiğğeerr  hhaassttaanneelleerrddeenn  eelleekkttrrooffiizzyyoolloojjii  llaabboorraattuuvvaarrllaarrıınnaa  tteekknniissyyeenn  eeğğiittiimmii  iiççiinn  

ggeelleenn  kkiişşii  ssaayyııssıı  66’’ddıırr..    
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  EElleekkttrrooffiizzyyoolloojjii  llaabboorraattuuvvaarrllaarrıınnaa  ssaağğllııkk  bbiilliimmlleerrii  yyüükksseekk  ookkuulluunnddaann  hheerr  yyııll  

bbeelliirrlleenneenn  ssaayyııddaa  ssttaajjeerr  eeğğiittiimm  iiççiinn  ggöönnddeerriillmmeekkttddiirr..  

  EEMMGG  llaabboorraattuuaarrıınnddaa  bbööllggee  hhaassttaanneelleerriinnddeenn  55  NNöörroolloojjii  uuzzmmaannıınnaa  EEMMGG  eeğğiittiimmii  

vveerriillmmiişşttiirr..  İİsstteeyyeenn  ddiiğğeerr  NNöörroolloojjii  uuzzmmaannllaarrıınnaa  ddaa  bbuu  eeğğiittiimm  vveerriillmmeekktteeddiirr..        

  SSüürreekkllii  TTııpp  EEğğiittiimmii  

  SSPPİİKKEE  ((mmeezzuunniiyyeett  ssoonnrraassıı  eeppiilleeppssii  eeğğiittiimmii))  ((kkııddeemmllii  aassiissttaannllaarraa,,  uuzzmmaannllaarraa  vvee    

aakkaaddeemmiissyyeennlleerree  yyöönneelliikk  GGeenneell  eeppiilleeppssii  eeğğiittiimmiiddiirr))    

 Bölgesel Epidiyalog (Epilepside tedavi eğitimidir) 

 Bölgesel Epilepsi Nöbet Semiyolojisi Toplantıları  

  VVaakkaa  ssuunnuummllaarrıı  ((DDooğğuu  KKaarraaddeenniizz  bbööllggeessii  iill//iillççee  NNöörroolloojjii  uuzzmmaannllaarrıı  kkaappssaammllıı))  

 Tıp fakültesi MSEK kapsamında Nöroloji panelleri 

 
TTııpp  FFaakküülltteessii    

  DDöönneemm  IIIIII::  1133  ssaaaatt  tteeoorriikk    

  DDöönneemm  IIIIII  ddeerrsslleerriinnee  66  ööğğrreettiimm  üüyyeessii  iillee  kkaattııllmmaakkttaaddıırr..  

 Dönem IV: Her dahiliye staj içinde 2 saat teorik ders 

  DDöönneemm  VV::  33  hhaaffttaallııkk  ssttaajj  pprrooggrraammıı  iiççeerriissiinnddee  hheerr  ssttaajj  ggrruubbuunnaa  

  3300  ssaaaatt  tteeoorriikk,,    

  7733  SSaaaatt  pprraattiikk    

 
MMaakkaallee  ssaaaattlleerrii::  HHeerr  PPaazzaarrtteessii  1111..0000--1122..0000  aarraassıı  NNöörroolloojjii  AAnnaabbiilliimm  DDaallıı  ööğğrreettiimm  üüyyee  vvee  

aassiissttaannllaarrıı  ttaarraaffıınnddaann  ggüünncceell  mmaakkaalleelleerr  ssuunnuullmmaakkttaaddıırr..  

VVaakkaa  TTooppllaannttııllaarrıı::  HHaaffttaaddaa  11  ssaaaatt,,  hheerr  ÇÇaarrşşaammbbaa  ggüünnüü,,  nnöörroolloojjii  sseerrvviissiinnddee  yyaattmmaakkttaa  

oollaann  yyaa  ddaa  ppoolliikklliinniikkttee  ggöörrüülleenn  iillggiinnçç  yyaa  ddaa  ttaannıı  vvee  tteeddaavvii  aaççııssıınnddaann  ssoorruunn  tteeşşkkiill  eeddeenn  

vvaakkaallaarr  NNöörroolloojjii  vvee  rraaddyyoolloojjii  bbööllüümmlleerriinniinn  kkaattııllıımmıı  iillee  ttaarrttıışşııllmmaakkttaaddıırr..    

SSeemmiinneerrlleerr::  HHeerr  hhaaffttaa  11  ssaaaatt  sseemmiinneerr  ssaaaattii  oollaarraakk  aayyrrııllmmaakkttaa,,  bbööllüümm  ööğğrreettiimm  üüyyeelleerrii  yyaa  

ddaa  kkoonnuukk  ööğğrreettiimm  üüyyeelleerrii  ttaarraaffıınnddaann  ssuunnuullmmaakkttaaddıırr..    

 

Her Cuma günü saat 9.00-12.00 arası tüm üyeleri, asistanlar ve eğitim döneminde 

stajerlerin katılımı ile Nöroloji servisinde yatan hastalar, diğer servislerde Nörolojiye 

konsülte edilen hastalar, acil serviste görülen hastalar ve poliklinikte danışılması 

gereken hastaların değerlendirildiği genel toplantı yapılmaktadır.  

 
 

 

 

 

EĞİTİM  
Kurum Dışına Eğitim-Danışmanlık Hizmetleri-I 

  UUlluussaall  vvee  uulluussllaarr  aarraassıı  ddeerrggiilleerrddee  hhaakkeemmlliikk  vvee  yyaayyıınn  kkuurruulluu  üüyyeelliiğğii    

 Türk Nöroloji Derneği yönetim kurulu üyeliği 

  BBaaşş  aağğrrııssıı,,  EEppiilleeppssii,,  MMuullttiippllee  SSkklleerroozz,,  NNöörrooiimmmmüünnoolloojjii  vvee  GGeennçç  NNöörroollooggllaarr,,  

bbeeyyiinn  ddaammaarr  hhaassttaallııllaarrıı    ççaallıışşmmaa  ggrruubbuu  üüyyeelliiğğii  

Multipl skleroz yurt dışı çalışma grubu üyeliği ve bilimsel liderliği 

  ÇÇookk  ssaayyııddaa  uulluussaall  ddeerrggiilleerrddee  hhaakkeemmlliikk  vvee  yyaayyıınn  kkuurruulluu  üüyyeelliikklleerrii,,  uulluussaall  vvee  

uulluussllaarr  aarraassıı  ööddüülllleerr  

  TTüürrkkiiyyee  KKlliinniikk  NNöörrooffiizzyyoolloojjii  DDeerrnneeğğii  TTrraabbzzoonn  DDeelleeggeelliiğğii  

  EEppiilleeppssii  ççaallıışşmmaa  ggrruubbuu,,  nnöörroolloojjii  ddeerrnneeğğii  eeppiilleeppssii  ggrruubbuu  üüyyeelliiğğii,,  TTüürrkk  EEppiilleeppssii  iillee  

SSaavvaaşş  DDeerrnneeğğii  EEppiilleeppssii  CCeerrrraahhii  ÇÇaallıışşmmaa  gguurruubbuu  üüyyeelliiğğii..  SSPPIIKKEE  iinntteerraakkttiiff  

eeppiilleeppssii  eeğğiittiimm  pprroojjeessii  eeğğiittiicciissii,,    
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ARAŞTIRMA 
  YYuurrtt  ddıışşıı  yyaayyıınnllaarr::  8800  

  YYuurrtt  iiççii  hhaakkeemmllii  ddeerrggiilleerrddeekkii  yyaayyıınnllaarr::3388  

  KKiittaapp  BBööllüümmlleerrii::  

    YYuurrtt  iiççii::  1155  

    KKiittaapp  EEddiittöörrllüüğğüü::  11  

 

KKoonnggrree  BBiillddiirriilleerrii  

  UUlluussllaarr  aarraassıı::2233  

  UUlluussaall::  110000  

  

  EEppiilleeppssii  ddeerrnneeğğii  kkoonnggrreessii  bbiillddiirrii  ööddüüllüü  

 Uluslar arası “ young neurologist multiple sclerosis best publication 2006 ” ödülü 

  
HİZMET   
YYaattaakk  SSaayyııssıı::  SSeerrvviiss  2200  yyaattaakk      

EEEEGG  mmoonniittoorriizzaassyyoonn::11  

Yoğun Bakım: 4 

Toplam: 25 

YYaattaakk  DDoolluulluukk  OOrraannıı::  %%  9900--110000  

YYııllllııkk  ppoolliikklliinniikk  ssaayyııssıı::  

    PPoolliikklliinniikk  mmuuaayyeenneelleerrii::  1122--1155000000  

YYııllllııkk  yyaattaann  hhaassttaa  ssaayyııssıı  

  11000000--11330000  sseerrvviiss  hhaassttaassıı  

  UUzzuunn  SSüürreellii  VViiddeeoo--EEEEGG    MMoonniittoorriizzaassyyoonnuu    

 Uyku ve Bozuklukları Polkiniği  

 Farabi Hastanesi MultidisiplinerUyku Merkezi PSG laboratuarı   

   
YYııllllııkk  llaabboorraattuuvvaarr    iinncceelleemmeelleerrii::  

EEG laboratuvar yaklaşık yılda 900-1400 hasta tetkiki yapılmaktadır 

  EEMMGG  llaabboorraattuuaarrıı  

EMG laboratuvarında yılda yaklaşık 3000-4000 hasta tetkiki yapılmaktadır 

 Video EEG Monitorizasyon  laboratuarı 

o Video EEG laboratuarında yılda 30-40 hasta tetkiki yapılmaktadır 

 

AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI 
  AAkkttiiff  oollaarraakk  kklliinniikk  hhiizzmmeett  vvee  uuzzmmaannllııkk  eeğğiittiimmii  kkoonnuullaarrıınnddaa  hhaazzıırrllııkk  ççaallıışşmmaallaarrıı  

yyüürrüüttüüllmmeekktteeddiirr  

 

SOSYAL ETKİNLİKLER 

  BBööllüümm  ttooppllaannttıı  vvee  yyeemmeekklleerrii  

  

  

 

ÜNİTELER  
Epilepsi-EEG Ünitesi ve Uzun Süreli Video-EEG Monitörizasyon ünitesi: 

  YYııllddaa  11000000  EEEEGG  tteettkkiikkii  ((rruuttiinn  vvee  ddiijjiittaall  yyöönntteemmllee))  
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MMİİSSYYOONN  
  EEppiilleeppssii  ttaannıı,,  mmeeddiikkaall  tteeddaavviissiinnddee  eenn  iilleerrii  tteekknnoolloojjii  iillee  kklliinniikk  hhiizzmmeett  vveerrmmeekk;;  ççaağğddaaşş  

aannllaammddaa  EEEEGG  bbiilleenn  nnöörroolloojjii  uuzzmmaannıı  vvee  EEEEGG  tteekknniissyyeennii  yyeettiişşttiirrmmeekk  

  EEppiilleeppssii’’ddee  eenn  iilleerrii  ddüüzzeeyyddee  kklliinniikk  hhiizzmmeettii  vveerrmmee  

  

VVİİZZYYOONN  
  EEppiilleeppssii  kkoonnuussuunnddaa  uuyygguullaammaallaarrllaa  TTüürrkkiiyyee  vvee  uulluussllaarraarraassıı  ddüüzzeeyyddee,,  öözzeelllliikkllee  

bbööllggeemmiizzddeekkii  üüllkkeelleerr  aarraassıınnddaa  tteerrcciihh  eeddiilleenn  bbiirr  mmeerrkkeezz  oollmmaakk..  BBuu  bbaağğllaammddaa,,    

ggeerreekkllii  aalltt  yyaappıı  vvee  nniitteelliikkllii  iinnssaann  ggüüccüü  iillee  ddoonnaannmmıışş  bbiirr  ““EEppiilleeppssii  MMeerrkkeezzii””  

oolluuşşttuurrmmaakk  vvee  uulluussaall  vvee  uulluussllaarraarraassıı  sseeççkkiinn  eeppiilleeppssii  mmeerrkkeezzlleerriiyyllee  kklliinniikk  vvee  tteemmeell  

aarraaşşttıırrmmaallaarr  iiççiinn  oorrttaakk  pprroojjeelleerr  üürreettmmeekk    

  CCiiddddii  vvee  yyaayyggıınn  bbiirr  ttoopplluumm  ssaağğllıığğıı  ssoorruunnuu  oollaann  EEppiilleeppssii  kkoonnuussuunnddaa  ttoopplluummuu  

bbiilliinnççlleennddiirrmmeekk,,  kkoorruuyyuuccuu  hheekkiimmlliikk  hhiizzmmeettlleerriinnee  kkaattkkııddaa  bbuulluunnmmaakk,,hhaallkk  ssaağğllıığğıı  

ttaabbaannllıı  pprroojjeelleerr  üürreettmmeekk..    

 
 Klinik Nörofizyoloji Birimi: 

  LLaabboorraattuuvvaarrddaa;;  ssiinniirr  iilleettiimm  ççaallıışşmmaallaarrıı,,  iiğğnnee  EEMMGG’’ssii,,  ttüümm  mmuullttiimmooddaall  uuyyaarrııllmmıışş  

ppoottaannssiiyyeelllleerrii,,  EEMMGG  eeşşlliiğğiinnddee  bboottuulliinniiuumm  eennjjeekkssiiyyoonnuu  ggiibbii  yyııllllııkk  33000000’’ddeenn  ffaazzllaa  

tteettkkiikk--tteeddaavvii  yyaappııllmmaakkttaaddıırr..    

  
MMİİSSYYOONN::  

 Çağdaş standartlarda hasta hizmeti vermek, eğitim ve akademik üretim 

alanlarında katkılar sunmak, EMG eğitimi vermek. 

 

VVİİZZYYOONN::  
 Klinik Nörofizyoloji alanında ulusal/ uluslararası düzeyde önemli katkılarda 

bulunan bir birim olma hedefini gerçekleştirmek. 

  

  

  

ÖZ DEĞERLENDİRME  

GGüüççllüü  yyaannllaarr  
 Konusunda yetkin ve ülke çapında önde gelen öğretim elemanı kadrosu 

 Öğretim üyelerinin üst düzeyde yurtdışı tecrübe ve bağlantıları 

 Referans merkezi olma 

 Klinikte bütünlüklü uygulama  

 Klinik araştırma ve temel nörobilim araştırmaları için donanımlı laboratuvar alt 

yapısı 

 Nitelikli, hevesli ve akademik yönelimli araştırma görevlileri 

GGeelliişşttiirriillmmeessii  ggeerreekkeenn  yyaannllaarr  
  ÜÜsstt  uuzzmmaannllııkk  ((““ffeelllloowwsshhiipp””))  eeğğiittiimmlleerriinniinn  yyaayyggıınnllaaşşttıırrııllmmaassıı    

  AAkkrreeddiittiizzaassyyoonn  ççaallıışşmmaallaarrıınnıınn  ggeelliişşttiirriillmmeessii  

  FFiizziikksseell  kkooşşuullllaarrıınn  ççaağğddaaşş  aannllaammddaa  iiyyiilleeşşttiirriillmmeessii,,  aayyrrıı  ddeeppaarrttmmaann  

yyaappııllaannddıırrııllmmaassıı  

  YYeetteerrllii  kkaappaassiittee  vvee  ddoonnaannıımmddaa  YYooğğuunn  bbaakkıımm  üünniitteessiinnee  ssaahhiipp  oolluunnmmaassıı  

  İİşşbbiirrlliiğğii  ssaağğllaannaabbiilleenn  kkrroonniikk  bbaakkıımm  vvee  rreehhaabbiilliittaassyyoonn  üünniitteelleerriinniinn  vvaarr  oollmmaassıı  

  AAyyaakkttaann  tteeddaavvii  ssiisstteemmiinn  iişşlleerrlliiğğiinniinn  ssaağğllaannmmaassıı  

  KKlliinniikk  ppeerrffoorrmmaannss  ööllççüüttlleerriinniinn  uuyygguullaannmmaassıı  

  YYuurrtt  ddıışşıı  oorrttaakk  ççaallıışşmmaa  vvee  eeğğiittiimm  pprrooggrraammllaarrıınnıınn  ggeelliişşttiirriillmmeessii  

  TTüürrkkiiyyee  oorrttaallaammaassıı  üüzzeerriinnddee  oollaann  aakkaaddeemmiikk  üürreettiimmiinn  ggeelliişşmmiişş  üüllkkee  mmeerrkkeezzlleerrii  
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sseevviiyyeessiinnee  ççııkkaarrııllmmaassıı  

  NNöörroolloojjii  aallaannıınnddaa  ddiijjiittaall  tteekknnoolloojjii  kkuullllaannıımmıınnıınn  yyaayyggıınnllaaşşttıırrııllmmaassıı    

 

  

 

FFıırrssaattllaarr//OOllaannaakkllaarr  
 Ülkemizde Nöroloji alanında her konuda öncülük yapmış olan bir akademik 

geleneğin mirasçısı olmak 

 Bu geleneği geliştirerek sürdüren yüksek potansiyelde öğretim üye ve 

elemanlarına sahip olmak 

 Nörolojik Bilimlerin diğer alanlarında aktivite gösteren anabilim dalları 

(Nöroşirurji, Pediyatrik Nöroloji, Psikiyatri, Radyoloji, Patoloji) ile güçlü ve 

verimli işbirliği içinde olmak 

 Nörolojik hastalıkların yaşlanan toplumda giderek artan önemi 

 Alanımızda temel ve klinik bilimlerdeki gelişmelerin ileri teknoloji ile tedavi 

uygulamalarına hızla aktarımı    

 

 

 

HEDEFLER 

EEğğiittiimm  
  UUzzmmaann  eeğğiittiimmiinnii  ççaağğddaaşş  aannllaammddaa  vvee  öörrnneekk  oollaaccaakk  şşeekkiillddee  ggeelliişşttiirrmmeekk  

  BBuu  bbaağğllaammddaa  üüllkkee  iiççii  vvee  ddıışşıınnddaa  kkaarrşşııllııkkllıı  ddeeğğiişşiimm  pprrooggrraammllaarrıı  

  SSüürreekkllii  ttııpp  eeğğiittiimmii  vvee  hhaallkk  eeğğiittiimmiinnee  yyöönneelliikk  ççaallıışşmmaallaarr  yyaappmmaakk  

  TTüümm  eeğğiittiimm  pprrooggrraammllaarrıınnıınn  aakkrreeddiittaassyyoonnuunnuu  ssaağğllaammaakk  

  ““BBooaarrdd””  ssıınnaavvıınnaa  ggiirriişşlleerrii  tteeşşvviikk  eettmmeekk  

 Asistan görevlendirmesinde “Board sınavını” ön plana çıkartmak;”Board 

sınavı”nın uzmanlık sınavı girişi öncesi alınmış olmasını sağlamak. 

  EEğğiittiimmddee  ggeerrii--bbiillddiirriimm  ssiisstteemmiinnii  iişşlleerr  hhaallee  ggeettiirrmmeekk  

 Nörofizyoloji ağırlıklı Nörolojik Bilimler Enstitüsünü kurmak, doktora eğitimi 

vermek 

 

AArraaşşttıırrmmaa  
  ÜÜllkkee  iiççii  vvee  öözzeelllliikkllee  üüllkkee  ddıışşıı    mmeerrkkeezzlleerrllee  oorrttaakk,,  yyüükksseekk  kkaalliitteeddee  bbiilliimmsseell  

ççaallıışşmmaallaarr  yyaappmmaakk  

  ÖÖzzggüünn  tteekknnoolloojjiikk  bbiillggii  üürreetteebbiillmmeekk  

  

İİnnssaannggüüccüü  ppllaannllaammaassıı  
  YYüükksseekk  ppoottaannssiiyyeellii  oollaann  üüsstt  uuzzmmaannllııkk  aallaannllaarrıınnddaa  iissttiihhddaamm  eeddiillmmeekk  üüzzeerree,,  

uulluussllaarraarraassıı  nniitteelliikkttee  ggeennçç  ööğğrreettiimm  eelleemmaannllaarrıınnıı  kkaazzaannaarraakk  aakkaaddeemmiikk  kkaaddrrooyyuu  

ddaahhaa  ddaa  ggüüççlleennddiirrmmeekk      

  AAnnaabbiilliimm  DDaallıı  bbüünnyyeessiinnddee  aakkaaddeemmiikk  ppoottaannssiiyyeellddee  nnöörrooppssiikkoolloogg,,  aarraaşşttıırrmmaa  

hheemmşşiirreessii  vvee  tteekknniikk  eelleemmaann  iissttiihhddaamm  eeddeebbiillmmeekk..  

  

AAllttyyaappıı//HHiizzmmeett  
  NNöörroolloojjii  sseerrvviissiinnddee  ppoottaannssiiyyeelliimmiizzee  cceevvaapp  vveerreecceekk  yyeetteerrllii  yyaattaakk  ssaayyııssıınnaa  ssaahhiipp  

oollmmaakk,,  ddoonnaannıımmllıı  yyooğğuunn  bbaakkıımm  vvee  ssttrrookk  üünniitteelleerriinnee  ssaahhiipp  oollmmaakk..  

 Transkraniyal Doppler laboratuarını kurmak. 

 Başta Epilepsi ve Demans  hatalarının olmak üzere nörolojik hastalıklarda 

büyük bir açığımızı kapatacak olan Nöropsikolojik desteği verecek olan en az bir 
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Nöropsikoloğu bölümümüze kazandırmak. 

  ÇÇaağğddaaşş  aannllaammddaa  hhiizzmmeett  vveerreebbiilleecceekk  ddeevvaammllıı  bbaakkıımm  üünniitteessiinnee  kkaavvuuşşmmaakk..  

  PPoolliikklliinniikk,,  EEEEGG,,  EEMMGG  ggiibbii  hhiizzmmeettlleerriinniinn  üünniitteelleerr  hhaalliinnddee  ggeerrççeekklleeşşttiirreebbiilleecceeğğii  

ççaağğddaaşş  aalltt  yyaappıı  vvee  sseekkrreetteerrlliikk  hhiizzmmeettiinnee  kkaavvuuşşmmaakk..  

  KKlliinniikk  ppeerrffoorrmmaannss  ööllççüüttlleerriinniinn  uuyygguullaammaakk..  

  HHaassttaa  ggeerriibbiillddiirriimm  ssiisstteemmiinnii  iişşlleettmmeekk..  

 Anabilim Dalı kütüphanesini geliştirmek, genişletmek. 

 EMG laboratuarında kullanılmak üzere transkraniyal magnetik stimulasyon ve 

sinir eksitabilite testleri yapabilmek 

 

 

 

 

 

6- GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI  
 

MİSYONU 
 

Evrensel değerler ışığında tıp, bilim, mevcut teknoloji birikiminden yararlanarak 

ülkenin geleceği için üstün nitelikli hekimler yetiştirmeye katkı sağlamak, insan 

sağlığını koruma ve tekrar sağlığına kavuşmasını sağlamada üstün yetenekli cerrahlar 

yetiştirmek, araştırma ve hizmet alanlarındaki üretimi toplum yararına sunmaktır. 

 

 
VİZYONU 
 

KTÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı gerek Tıp Fakültesi eğitiminin bir 

parçası olarak gerekse de uzmanlık eğitimini veren bir bölüm olarak burada hizmet 

verenlerinin ulusal ve uluslararası platformlarda nitelikli ve eyterli olmalarını 

hedeflemektedir. 

 

 

 
STRATEJİK AMAÇLAR 

 
 Öğrencilerimize kendi özgün fikirlerini özgürce ifade etmek ve her tür 

kaynaktan ulaşılan bilgiye bilimsel şüphecilikle yaklaşma cesaretine sahip olma 

ve kendisinin de dahil olmak üzere her türlü fikri sorgulayabilme bilincini 

kazandırmak. 

 En üst düzeyde bilgi beceri ve donanıma sahip, ülke gerçeklerini bilen hekim 

yetiştirilmesine katkı sağlamak. 

 En üst düzeyde bilgi beceri ve donanıma sahip, ülke gerçeklerini bilen genel 

cerrahi uzmanı yetiştirmek. 

 Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında gerek kurum içi gerekse de ülke içi ve 

uluslararası kurumlarla bilgi alışverişi ve işbirliği sağlamak. 

 Bölge hastanesi olan Üniversitemizin Tıp Fakültesi’nin bölge şehirleri yanında 

bölge ülkelerinin de sağlık merkezi haline gelmesini hedeflemek. 
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MEVCUT DURUM 
Öğretim Kadrosu/Ders Yükü 

Öğretim Üyesi Sayısı : 9 

- Profesör : 7 

- Doçent    : 2 

- Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı : 9 

 

Hizmet 
Klinikteki yatak sayısı:              54 

Yıllık poliklinik hasta sayısı: 6000 

Yıllık yatan hasta sayısı:        2100 

 

 
GÜÇLÜ YANLAR  

 
 Ulusal düzeyde kendi alanında eğitim, araştırma ve hizmette seçkin yeri; 

Akademik ortama yüksek oranda katkı (doçent-profesör sayısı, Uluslararası 

dergilerde giderek artan yayın sayısı, Tıp eğitimi kurumlarında ve 

Üniversitelerde yöneticilik.  

 Öğretim Elemanı: Nitelik ve nicelik açısından yeterlilik, bilimsel ortamlardaki 

yüksek performansları 

 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi: Ülke genelinde Tıp Fakültesi öğrencileri 

tarafından öncelikle tercih edilen Tıp Fakültelerinden biri olma 

 Uzmanlık Eğitimi: Yapılandırılmış bir eğitimi programı uygulanması, 

mezunlarla sıkı iletişim. 

 Uygun Alt Yapı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi 

Hastanesi’nin durumu ve donanımı. 

 Araştırma alt yapısı ve olanakları. 

 Üniversite içi ve dışı diğer birimlerle ilişkiler: Diğer Anabilim Dalları, Dernekler 

ve diğer eğitim kurumları ile birlikte kurs, sempozyum ve kongre düzenlemek. 

 Kütüphanecilik. 

 Organ nakli yapılmasına başlanmış olması ve sürekli gelişimi. 

 Bilgisayar: Süreli yayınların hemen hepsine erişim. 

 

 

 

GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YANLAR 
 Kurum içi işbirliği azlığı. 

 Dosya sisteminin yetersizliği: kayıt eksikliği. 

 Anabilim Dalına ait yoğun bakım ünitesinin olmaması. 

 Hasta hizmetlerinde fiziksel ortam yetersizliği. 

 Klinik ilgi alanlarının belirlenmemesi. 

 Tıbbi sekreter eksikliği. 

 Öğrenci: Fazla öğrenci sayısı ve motivasyon kaybı. 

 Araştırma görevlileri: Araştırma görevlisi sayısının azlığı ve gittikçe de azalması. 

 Öğretim üyesi: Aşırı hizmet yükü ve motivasyon kaybı. 

 Klinik çalışma: Alt yapı eksikliği-veri toplama. 
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FIRSATLAR/İMKANLAR 
 Genç bir eğitici kadrosu: Yabancı dil, uluslararası deneyim. 

 Karadeniz Teknik Üniversitesi ortamı ve ulusal saygınlığı. 

 TÜBİTAK Vizyonu 2023. 

 Hasta potansiyeli. 

 Ülke düzeyinde iyi durumda olan temel ve klinik birimler.  

 Kalite güvence sisteminin başlatılmış olması.  

 Endoskopi ünitesinin kurulmuş olması. 

 

TEHDİTLER 
 Staj süresinin kısalığı dolayısıyla kısa sürede yoğun eğitim verilmesi. 

 Genel Cerrahi uzmanı istihdam sorunları ve TUS sınavı varlığı. 

 Hekim saygınlığının kaybı. 

 S.B. performans uygulaması: Görev sırası ve sonrasında hekimin yaptığı işin 

maddi yönünü düşünmek ve gereğini yapmak zorunda kalması, böylece 

deontolojik ve genel etik anlayışın sınırlarını zorlamak zorunda kalması, yapılan 

işin karşılığının mukayeseli olarak bakılınca özellikle Cerrahi  Anabilim Dalında 

alınamamış olmasının psikolojik sıkıntıları. 

 Ülke sağlık politikaları ile ilgili yasalar; Sık sık sağlık uygulama usullerinin 

değişmesi, tam gün uygulama belirsizlikleri, malpraktis. 

 Tıp Fakültesi sayısının artması. 

 Öğretim üye ve elemanlarının özlük haklarının durumu. 

 

 

HEDEFLER 

Eğitim  
 Üst düzeyde eğitim verilmesi, sınav sisteminin değiştirilmesi. 

 Genel Cerrahi staj süresinin uzatılması. 

 Öğrenci-öğretim elemanı, öğrenci-öğrenci etkileşiminin arttırılması. 

 Eğitim ile ilgili geri bildirimin sağlanması. 

 Araştırma görevlisi motivasyon ve memnuniyetinin arttırılması (çekirdek eğitim 

programları, asistan eğitim klavuzunun yenilenmesi, kongrelere katılımın 

desteklenmesi, toplantılara katılımın ve sınavlarda başarının ödüllendirilmesi). 

 Etik değerlere önem veren hekim yetiştirmek. 

 Yılda 1 adet sürekli tıp eğitimi toplantısı düzenlemek. 

 

Araştırma 
 Araştırma projelerinin sayısını arttırmak. 

 Teknoloji geliştirmeye yönelik araştırmalara hız vermek. 

 Ülkemizi ve kentimizi uluslararası ortamlarda nitelikli bilimsel çalışmalarla en 

iyi şekilde temsil etmek. 

 Öğretim elemanı başına düşen yurt dışı yayın sayısını arttırmak. 

 Bilim insanı yetiştirmeye katkıda bulunmak. 

 

Hizmet 
 Hasta memnuniyetini arttırmak, servis elemanlarının eğitimi, hizmet ile ilgili 

geri bildirimin sağlanmasının temini. 

 Yıllık ameliyat sayısının % 10 arttırılması. 

 Poliklinik hizmetlerinin iyileştirilmesi. 
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 Klinik alanlara göre alt gruplara ayrılma. 

 Transplantasyon Ünitesinin geliştirilmesi. 

 Yoğun Bakım Ünitesinin kurulması, 

 

Altyapı 
 Anabilim Dalımızın diğer anabilim dalları ile olan teknolojik iletişimini en üst 

seviyeye taşımak. 

 Tanısal gereç eksikliğini ortadan kaldırmak. 

 

 

 

 

 

 

 

7- KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM ANABİLİM DALI  

 
KTÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD’nın var olma nedenleri 3 ana 

başlık altında toplanabilir. Eğitim (asistan doktor olarak araştırma görevlisi), araştırma 

ve klinik düzeyde toplum sağlığına hizmette bulunmak. 

 

2012 yılı verilerine göre akademik kadromuzun dağılımı; 2 profesör, 2 doçent, 2 

yardımcı doçent,  ve 8 araştırma görevlisi şeklindedir. 

 

Akademik kadromuzun yaptığı bilimsel çalışmalar incelendiğinde birçok bilimsel yayın, 

kongre katılımı ve projelerin meydana getirildiği görülecektir. 2005 yılından sonra 

anabilim dalımızda çalışan akademik personelin yayınladığı indekse giren yayın sayısı 60 

adettir. Yurtiçi yayın sayısı 45, poster bildiri-özet 72 dir. 

 

KTÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD polikliniğimizde hem eğitim 

amaçlı hem de klinik düzeyde toplum sağlığına katkıda bulunmak amacıyla hasta 

hizmetleri verilmektedir. 

 

 

 

MİSYONU 
KTÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, üstün nitelikli uzman hekim 

yetştirir, araştırma olanakları sağlayarak bilime katkıda bulunur; toplum sağlığının 

korunmasında ve tedavisinde gerekli tüm faaliyetleri en üst düzeyde yürütür. 

 

 

 

VİZYONU 
 Ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek eğitim kalitesi ve araştırma faaliyetleri ile 

tanınmak ve bölgesel olarak lider eğitim merkezi olmak, Katılımcı yönetim 

modeli ile öğrenci ve çalışan memnuniyetini mükemmele ulaştırmak,  

 Kaynakları zengin olarak kadın hastalıkları yönünden en ileri teknoloji ve bilgi 

düzeyi ile kaliteli hizmet veren bir sağlık kuruluşu olmak. 
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GÜÇLÜ YÖNLERİ 
 Karadeniz Teknik Üniversitesinin imkan ve olanakları. 

 Doğu Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren tek üniversite kliniği olması. 

 Jinekolojik onkoloji konusunuda hizmet veren tek klinik olması. 

 Temel ve ileri düzey Jinekolojik endoskopi deneyimli öğretim üyesi ve 

ekipmanın bulunması. 

 Yüksek riskli gebeliklerin tanı takip ve tedavi hizmetinin verilidiği tek klinik 

olması. 

 Bölgemizdeki tek perinatoloji, tüp bebek ve üro jinekoloji merkezinin 

kliniğimizde olması. 

 Diğer üniversitelerde kliniklerindeki öğretim üyeleri ile güçlü iletişim.  

 Hasta kapasitesinin yüksek olması. 

 Araştırma potansiyeli ve araştırmaya duyulan isteklilik. 

 Dersliklerde araç-gereç donanımı. 

 

 

 

 

ZAYIF YÖNLERİ 
 Yurt dışı kongre katılım düzeyi. 

 Fiziki alan yetersizliği. 

 Araştırma görevlisi kadrolarında yetersizlik. 

 Arşiv eksikliği. 

 Hasta yatak kapasitesinin az olması. 

 Prematürite yoğun bakım ünitesindeki küvöz azlığı ve prematürite hasta 

takibi kısıtlılığı. 

 Klinikteki alt yapı sorunları. 

 Yan dal polikliniklerinin personel ve fiziki alan kısıtlılığı nedeniyle 

açılamamsı. 

 

 

 

STRATEJİK HEDEFLER 
 Ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek eğitim kalitesi ile eğitimde bölgesel 

olarak lider eğitim merkezi olmak.  

 Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının arttırılması. 

 Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısının arttırılması. 

 Akademik personel memnuniyetini arttırmak, eğitim düzeyini en üst 

seviyeye çıkartmak. Çalışanlar arasında güçlü bir birlik ve uzlaşma ortamı 

yaratmak.  

 Mevcut alt yapı ile en üst düzeyde verilmeye çalışılan hasta hizmetlerinin 

daha gelişmiş bir alt yapı ile verilmesi. 

 Hasta memnuniyet yüzdesini arttırmak. 

 Öğrenci- öğretim elemanı etkileşiminin arttırılması.  

 Araştırma görevlileri ve öğretim üyelerinin sosyal ve kişisel gelişimine 

yönelik destek ve olanaklarının arttırılması. 

 Uzmanlığını almış eski araştırma görevlilerinin mesleki başarılarının takip 



52 

 

edilmesi ve geri besleme mekanizmalarının geliştirilmesi. 

 Perinatoloji, jinekolojik endokrinoloji ve infertilite ve jinekolojik onkoloji 

alanında yan dal ünitelerinin yüksek öğretim kurulu bazında kurulması ve 

polikliniklerinin aktif olarak hizmet vermesi. 

 Mevcut poliklinik alt yapılarının düzeltilmesi. 

 Teknoloji parkının yenilenmesi.  

 

 

 

FIRSATLAR 
 KTÜ Tıp fakültesinin bir birimi olmak. 

 Üniversite ve fakültenin kongre katılımlarına verdiği mali destek. 

 Hasta çeşidinin fazla olması ve ilk tercih edilen kurumlardan biri olmak. 

 Avrupa birliğine katılım sürecinde olmak ve Socrates eğitim programlarına 

üniversite olarak kabul edilmiş olmak.  

 

 

 

TEHDİTLER 
 Araştırma görevli sayısındaki kadro sıkıntısı. 

 Uzmanlık yasasındaki belirsizlikleri. 

 Son çıkan ceza yasası. 

 İl ve il dışı kapasite üstü hasta başvurusu. 

 Kliniğimizdeki riskli gebelerin doğumuna orantılı olarak yenidoğan 

bölümü kapasitesinin yetersizliği  

 Hastanemizde prenatal genetik incelemenin laboratuar kapsamının kısıtlı 

olması 

 SUT, BUT ve SGK koşullarının uygunsuzluğu ve sık değişimi 

 Çalışan personel ücretlendirilmesindeki kurumlararası adaletsizlik 

 Beyin göçü 

 
 

 

 

 

8- DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI  
 

MİSYONU 
 Dermatoloji alanında ülkemizin önde gelen anabilim dalları arasında yer almak, 

bu hedefi gerçekleştirebilmek için aşağıdaki alanlarda en iyiyi yakalamak. 

 Tıp Fakültesi öğrencileri ve Dermatoloji uzmanlık öğrencileri için çağdaş, 

uluslararası standartlarda Dermatoloji eğitimi vermek. 

 En son bilimsel ve klinik uygulamaları izleyerek hızla hayata geçirmek. 

 Dermatoloji biliminin etyoloji ve tedavisi bilinmeyen hastalıklarına ilişkin 

araştırmalar planlamak. 

 En yüksek kalitede hasta hizmeti sunmak. 
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VİZYONU 

 
 Araştırmacı özellikte akademisyen ve klinisyenler yetiştirmek. 

 Hasta hizmetlerini en çağdaş ve teknolojik yöntemlerle sürdürmek. 

 Dermatoloji biliminin gelişimine katkıda bulunacak araştırmalar için uygun 

laboratuar ortamları hazırlamak.  

 

 

 

STRATEJİK AMAÇLAR 

 
 Dermatoloji biliminde uluslararası arenada eğitim ve hizmet kalitesi ile akredite 

olmak. 

 Araştırma projelerini arttırmak. 

 Hasta hizmetlerinde kaliteyi en yükseğe çıkarmak. 

 Toplumsal bilgilendirme faaliyetlerini arttırmak. 
 

 

 

MMEEVVCCUUTT  DDUURRUUMM  
 

 Öğretim Kadrosu / Ders Yükü 
          Öğretim Üyesi Sayısı:4 

                 Profesör: 2 

                 Doçent: 1 

                 Yardımcı Doçent: 1 

          Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı: 3 

          Dershane: Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalına ait bir dershane 

mevcuttur.  

 

Hizmet: 
Klinikteki yatak sayısı: 8 
Yıllık poliklinik sayısı: 20.000-25.000 

Spesifik poliklinikler: Behçet Hastalığı, Deri Kanserleri ve Pigmente Lezyonlar, 

Psoriazis, Pediatrik Dermatoloji, Otoimmün Deri Hastalıkları poliklinikleri haftanın bir 

günü gerçekleştirilmektedir. 

Fototerapi ünitesi: günde ortalama 20 uygulama, aylık ortalama 400 uygulama, yıllık 

hasta sayısı ortalama 160-200 

Kriyo uygulaması : günde 8-10 hasta, ayda  160-200 hasta, günlük uygulama ortalama 

12-16       

Yatan hasta sayısı: 2012 yılı içerisinde 07.12.2012 tarihine kadar 347 hasta yatmış, yıllık 

ortalama 300-360.       

İyontoforez uygulaması: Haftada 3 hasta, ayda ortalama 20 uygulama. 

Elektrokoterizasyon uygulaması: Haftada 3 hasta, ayda ortalama 10 uygulama.  

Patch test uygulamaları: Haftada ortalama 3 hastaya patch test uygulaması 

yapılmaktadır. 

Dermatolojik cerrahi uygulamaları: Ayda ortalama 3 hastaya tırnak çekimi, 100 hastaya 

punch deri biyopsisi, 5 hastaya eksizyonel deri biyopsisi, 2 hastaya Botulinum toksini 

uygulanmaktadır. 
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GÜÇLÜ YANLAR 
 Çalışanlar arasında sıcak ilişkiler, güven ve dostluk. 

 Ekip çalışmasının gerçekleşebildiği iş ortamı. 

 İyi eğitimli ve deneyimli öğretim elemanları. 

 Nitelikli ve çalışkan araştırma görevlileri. 
 

 

 

GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YANLAR 
 Araştırma projesi ve yayın sayısının arttırılması. 

 Spesifik polikliniklerin daha çok hastaya ulaşmalarının sağlanması. 

 Dermatolojik cerrahi girişimler için tam donanımlı müdahale odası sağlanması. 

 Dermatolojik tedavi yöntemi olarak ve kozmetik uygulamalar amacıyla 

dermatolojik lazer kullanımının sağlanması. 

 

 

 

TEHDİTLER 
 Dermatoloji yan dal ihtisaslarının sınırlı olması. 

 Rotasyonların etkin şekilde uygulanmasındaki engeller. 

 Meslek karşıtı yönetmelikler. 

 

 

 

HEDEFLER 

Eğitim 
 Dönem V stajyerlerinin ÇEP yetkinliklerine ulaşmasının öğretim üyeleri ile en 

yüksek oranda çalışarak sağlanması. 

 Araştırma görevlilerinin tüm uzmanlık ÇEP yetkinliklerine ulaşmasının 

sağlanması.  

 

Araştırma 
 BAP dışı (TÜBİTAK vd.) araştırma projeleri ve klinik çalışmalar 

gerçekleştirilmesi. 

 Deneysel araştırma laboratuarı oluşturmak. 

 

Hizmet 
 Dermatolojik cerrahi girişimlerin uygun ortamda yapılabilmesi.  

 İleri kozmetik uygulamaların gerçekleştirilmesi. 

 Dermatolojik tedavi amaçlı lazer uygulamaları yapabilmek. 

 

Altyapı 
 Deneyimli dermatoloji hemşiresi sağlanması. 

 Dermatolojik cerrahi girişimlerin uygun ortamda yapılabilmesi için tam 

donanımlı lokal müdahale odasının oluşturulması. 

 Muayene odaları ile doktor odalarının ayrılması  
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9- KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI  
     

MİSYON  
 Üst düzeyde bilgi birikimine sahip, gerekli  tanıları koyabilen ve tedavi yapabilen, 

 Koruyucu hekimliği ön planda düşünen, iletişim becerisi yüksek , araştırmacı, 

etik değerleri gözeten ve toplum lideri niteliklerine sahip “iyi”, nitelikli ve yeterli 

hekimler yetiştirmek. 

 Topluma bilimsel, çağdaş düzeyde, yeterli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak.  

 Yeni gelişmelere en açık bölümlerden biri olarak en yeni girişim ve tedavi 

stratejilerini hayata geçirmek. 

 Yaptığı araştırmalarla evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak.  

 Toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek sağlık politikalarında söz sahibi 

olmak. 

 

 

VİZYON  
 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nın 

stratejik vizyonu; tıp eğitimi, bilimsel araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda 

önde gelen tıp fakülteleri arasında yer almaktır. 

 

 

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ  
 Dürüstlük  

 Etik değerlere saygı  

 Şeffaflık, hesap verebilirlik  

 Dayanışma, paylaşma, hoşgörü ve işbirliğine açık olma  

 Ben değil BİZ ilkesini benimseme ve takım ruhuna saygı  

 Kuruma katkının öneminin ve önceliğinin farkında olma  

 Topluma katkı ve iyi yurttaşlık  

 Kendini sorgulama ve yenileme isteği-Mükemmeli arama  

 Sorumluluk bilinci  

 İdealist olmak  

 Görevini severek yapmak 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇLAR 

I- Amaç:  
 Nitelikli uzman insan gücü eğitimi yapılması.  

Hedefler:  

 Uzmanlık eğitiminin niteliğinin artırılması.  

 Standardizasyonun sağlanması.  

 Rotasyon programlarının iyi uygulanması.  

Performans Ölçütü:  

 TUS’da kendi alanında en yüksek puanla yerleştirme yapılan program 

sayısı.  

 Uzmanlık eğitimi programını tamamlama oranı. 

javascript:GoToSld('slide0035.htm');
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javascript:GoToSld('slide0041.htm');
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II- Amaç:  
 Tıp Fakültesi eğitim programının değerlendirmesi.  

Hedefler:  

 Öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin gelişimi üzerine etkisinin 

belirlenmesi.  

 Programın öğrencilerin tutum ve davranışları üzerine etkisinin 

değerlendirilmesi.  

 Programın uygulanması sürecindeki olumlu ve olumsuz yönlerin 

belirlenmesi.  

Performans Ölçütü:  

 Bilgi ve beceri yönünden öğrenci başarı düzeyleri.  

 Programın uygulanma sürecine yönelik öğrenci ve öğretim üyesi geri 

bildirimleri.  

 

III- Amaç:  
 İyi hekimlik niteliklerine sahip hekimlerin yetiştirilmesi. 

Hedefler:  

 İyi iletişim becerilerine sahip hekimler yetiştirmek.  

 Mesleksel beceride yeterli düzeye ulaşmış hekimler yetiştirmek.  

 Klinikte iyi hekimlik rol modellerini artırmak.  

 Klinikle erken tanışmayı sağlamak. 

 Bilgisayar kullanımı ve bilgi okuryazarlığı düzeyini artırmak.  

 

IV- Amaç:  
 Tıp Fakültesi eğitim program ve içeriğinin geliştirilmesi . 

Hedefler:  

 Eğitim programının tıp eğitimindeki yeni uygulamalar ve mevcut 

durumdaki ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenmesi.  

 Eğitim içerik ve materyallerinin ulaşılır hale gelmesi.  

Performans Ölçütü:  

 Öğrenci başarı yüzdeleri.  

 Öğrenci ve öğretim üyesi memnuniyet düzeyleri.  

 Ulaşılan ders içeriği sayısı. 

 

V- Amaç:  
 Tıp fakültesi öğretim üyelerinin daha iyi eğitmen niteliklerini kazanmaları 

için desteklenmesi.  

Hedefler:  

 Öğretim üyelerinin eğitim becerileri eğitimini almaya özendirilmesi.  

 Daha önce eğitim becerileri eğitimi alanların bilgi ve deneyimlerinin  kısa 

dönemli programlarla yenilenmesi. 

 Eğitimdeki yeni uygulamalar ile ilgili farkındalık yaratılması.  

 Kendi alanında yurtdışı bilimsel deneyimlerinin artırlmasına çaba 

gösterilmesi  

Performans Ölçütü:  

 Eğitim becerileri eğitimini tamamlamış ve yenilemiş öğretim üyesi sayısı.  

 Eğitimdeki yeni uygulamalar ile ilgili bültendeki haber sayısı.  
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VI- Amaç:  
 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ülke düzeyinde ve ulusal 

düzeyde başarısının ve temsilinin artırılması.  

 

Hedefler:  

 Uluslararası düzeyde üniversite ve kurumlarda görev yapan öğretim 

üyelerinin desteklenmesi.  

 Farklı ülkelerdeki üniversiteler ile öğrenci değişiminin desteklenmesi.  

 Farklı ülkelerdeki üniversite ve kurumlarla ortaklaşa yapılacak projelerin 

artırılması.  

Performans Ölçütü:  

 Ulusal ve uluslararası işbirliği ile yapılan proje sayısı.  

 Öğrenci ve öğretim üyesi değişimi sayısı.  

 

VII- Amaç:  
 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim 

Dalı’nın uluslararası düzeyde yayınlanmış bilimsel araştırma ve atıf 

sayısının artırılması.  

Hedefler:  

 Bilimsel çalışmaların mali yönden desteklenmesi için mekanizmaların 

geliştirilmesi.  

 Öğretim üyelerinin araştırma ve yayın yapmaya özendirilmesi.  

 Öğretim üyelerine bilimsel yayın hazırlama ve  istatistik konusunda 

profesyonel destek sağlanması. 

Performans Ölçütü:  

 Yayınlanmış makale sayısı. 

 Alınan atıf sayısı. 

VIII- Amaç:  
 Tıp Fakültesi’nin mezuniyet öncesi eğitiminin topluma yönelik kısmının 

arttırılması.  

Hedefler:  

 Eğitim ve Araştırma Bölgesinin yeniden oluşturulması.  

 Topluma yönelik tıp eğitimi modelinin programa eklenmesi.  

 

 

Performans Ölçütü:  

 Eğitim ve Araştırma Bölgesinde eğitim alan öğrenci ve araştırma 

görevlilerinin geribildirimi ve değerlendirmeleri.  

 

 

 

MEVCUT DURUM 
Öğretim Kadrosu / Ders Yükü 

     Profesör                       3 

Doçent     2 

 Yardımcı Doçent   2 

Araştırma görevlisi 16 

Öğretim elemanı başına haftalık ders yükü 3 

Toplam yıllık ders yükü    440 

Toplam haftalık ders yükü    16 

javascript:GoToSld('slide0005.htm');
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HİZMET 
 Yıllık poliklinik muayenesi: 18.372 (Aralık 2012 hariç) 

 Yatan hasta sayısı: 2301 

 Koroner YBÜ, Kardiyoloji servisi, Kateter-Ekokardiyografi-EKG 

labaratuarları hizmet vermektedir. Ayrıca aritmi tanı ve tedavisi, 

perkütan kornoner-kapak-konjenital anomali girişimsel tedavileri 

yapılmaktadır. 

 

 

 

GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER 
 Hastanenin yeni yapılanma süreci içinde fiziki (yoğun bakım, poliklinik, 

laboratuarlar) ve yardımcı sağlık personeli sayısındaki eksikliklerimizin 

giderilerek hizmet kalitemizin arttırılması. 

 Özellikle artan hasta yoğunluğunu karşılamak için yeni bir kardiyoloji servisi 

açılması ya da mevcut servisin genişletilmesi. 

 Derslik ve eğitim araçları eksikliklerimizin giderilerek eğitim-öğretim 

kalitemizin arttırılması. 

 

 

 

GÜÇLÜ YÖNLER  
 Ülkenin önde gelen Tıp Fakültelerinden birisinde yer almak.  

 Güçlü klinik bilimler ile işbirliği.  

 Akademik kadronun yüksek motivasyonu.  

 Takım ruhuna sahip olmak. 

 Öğretim üyelerimiz ulusal bilim derneklerinde ve yönetim kurullarında aktif 

olarak görev almaktadır. 

 Laboratuarlar: İnvaziv ve noninvaziv kardiyoloji laboratuvarlarımız güncel 

teknolojiye uygundur. 

 

 

 

FIRSATLAR 
 Hastanemizde sürdürülen altyapı yenileme çalışmalarını, büyük bir 

memnuniyet ve takdirle izlemekteyiz. Diğer resmi ve özel hastanelerle rekabet 

etmenin hastane ve poliklinik hizmetinin daha iyi fizik şartlarda 

sağlanmasının yararları açıktır. Bu yenileme çalışmalarından Kardiyoloji 

Anabilim Dalı Bölümü de fizik yapı olarak çok yarar görecektir. 

 

 

 

TEHDİTLER  
 Eğitim-öğretim düzeninin oluşturulmasında aksamalar, düzenin sık değişiyor 

olması.  

 Gerekli teknik araç-gereç alımındaki kısıtlamalar, zorluklar. 

 Yardımcı sağlık personeli alımında kısıtlılık. 

 Rutin laboratuvarlara gerekli teknik eleman alımındaki zorluklar.  
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10- İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI  
   

MİSYONU 
Bilimsel ve çağdaş bilgilere dayanarak nitelikli ve bilgili hekimler yetiştirmek, 

uluslararası bilime katkıda bulunabilecek araştırmalar yapmak ve bu alanda kaliteli ve 

güvenilir sağlık hizmeti vermek. 

 

 
 

VİZYONUMUZ 
Eğitim, araştırma ve hizmet alanında uluslararası düzeyde kabul edilen ve saygınlık 

gören bir merkez olmak. 

 

  
 

DEĞERLERİMİZ   
İç Hastalıkları Anabilim Dalı misyonunu gerçekleştirmek ve vizyonuna ulaşmak 

amacı ile aşağıdaki değerleri benimser: 

 Başarı: Eğitim ve sağlık hizmeti alanında en üst başarıyı yakalamak. 

 Liderlik: Hasta ve hekimler için; eğitim hizmet, bilim alanında yol gösterici 

ve ilham kaynağı olmak. 

 Sorumluluk: Mesleki alanda ve sağlık hizmetinde en üst düzeyde sorumluluk 

bilincini sağlamak ve sürdürmek. 

 Saygılı olmak: Tüm insanlara karşı saygılı olmak. 

 Özgecilik: Kişisel yarar gözetmeksizin, bireylerin ihtiyaçlarına duyarlı 

olmak, sorunlarını anlamaya çalışmak ve çözmek için gayret göstermek. 

 Profesyonellik: Hizmet alanlarında gerekli uygulamaları en üst düzeyde 

ustalıkla yapabilmek ve uygulayabilmek.  

 Yenilikçilik: Sürekli olarak değişim ve gelişime açık olmak. 

 Şeffaflık: Tüm çalışmalarda ve uygulamalarda kişisel ve kurumsal denetime 

açık olmak. 

 Mükemmellik: Kendimiz ve uygulamalarımız için en yüksek mesleki 

standartları oluşturmak ve sürdürmek. 

 Takım Çalışması: İşbirliğine açık olup grup çalışması yapabilmek.  

 Etik (ahlaki) kurallara uymak : Hizmetin her aşamasında evrensel etik 

değerlere uygun olarak çalışmak. 

 
 

 

MEVCUT DURUM 
DERS ARAÇLARI VE LABORATUVARLAR 

 3 adet video projektör 

 2 adet mikroskop 

 İç Hastalıkları AbD bünyesinde 1 adet toplantı salonu (30 kişilik) 

 Gastroenteroloji B.D. bünyesinde 2 adet Endoskopi Ünitesi 

 Gastroenteroloji B.D. bünyesinde 1 adet USG cihazı 

 1 adet ERCP Ünitesi (Radyoloji AbD ile ortak kullanılıyor) 

 Gastroenteroloji B.D. bünyesinde 1 adet toplantı salonu (20 kişilik) 

 1 adet Hematoloji Laboratuarı 

 Hematoloji B.D. bünyesinde 1 adet toplantı salonu (12 kişilik) 
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 Hemodiyaliz ünitesi, mikroskop 

 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU 

 11 profesör 

 2 doçent 

 3 yardımcı docent 

 

     ÖĞRETİM KADROSU 

 1 uzman 

 9 yan dal asistanı 

 

ALTYAPI VE İŞGÜCÜ 

 Yatak sayısı:                           116 

 Yoğun bakım yatak sayısı:    4 

 Yatan hasta sayısı:                 7154/yıl 

 Mortalite :                               %2,3 

 Poliklinik muayene sayısı:     82347 /yıl 

 Konsültasyon sayısı                14350 /yıl ort. 

 Hemodiyaliz seans sayısı        5923/yıl 

 Kemik iliği transplantasyonu ve böbrek transplantasyonu hasta takip 

poliklinikleri hizmete girmiştir. 

 

LABORATUVAR HİZMETİ 

 Periferik Yayma   21176 /yıl 

 Kemik İliği Aspirasyonu 937 /yıl 

 Endoskopi   3288 /yıl 

 Kolonoskopi              1667 /yıl 

 ERCP                 204 /yıl 

 Tiroid İİAB                           154/yıl 

 

 

SOSYAL ETKİNLİKLER 

 Yılbaşı, Ramazan - Kurban Bayramları ve 14 Mart Tıp Bayramı’nda 

bayramlaşma 

 Akşam yemekleri, piknik, sinema ve tiyatro etkinliklerine katılım,…v.b. 

 
 

 

STRATEJİK AMAÇLAR 
 Kaliteli ve bilimsel sağlık hizmeti vermek 

 Kaliteli, güvenilir, modern sağlık hizmeti ile eğitim ve araştırma için gerekli 

fiziksel, sosyal alt yapıya ve teknik donanıma sahip olmak. 

 Çağdaş, bilimsel, güvenilir, tanı, tedavi, ilaç kullanımı, koruyucu hekimlik 

uygulamaları konusunda yeterli bilgi birikimine ve bu bilgi birikimini uygulama 

yeteneği ve becerisine sahip hekimler (pratisyen hekim, iç hastalıkları ve yan dal 

uzmanı) yetiştirmek. 

 İç Hastalıkları uzmanlığını en çok tercih edilen ihtisas alanlarından biri haline 

getirmek. 

 Koruyucu Sağlık Hizmetlerine öncelik vermek. 

 Eğitim standartlarını değiştirmek ve yükseltmek 
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 Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim standartlarını sürekli geliştirmek ve 

yükseltmek. 

 Kanıta dayalı tıp temelinde, toplam kalite iyileştirme ilkeleri ile uyumlu hasta 

odaklı tanı ve tedavi hizmeti sunmak. 

 Evrensel bilime katkıda bulunacak düzeyde araştırmalar yapmak. 

 Eğitim ve hasta bakımında Göğüs Hastalıkları, Radyoloji, Patoloji, İnfeksiyon 

Hastalıkları ve Kardiyoloji Anabilim Dalları ile işbirliğini devam ettirmek. 

 
 

 

HEDEFLER  

  

Eğitim 
 Eğitim programlarında ulusal ve uluslararası iş birliği sağlanması  

 Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarının koruyucu hekimlik ve akılcı 

ilaç kullanımı kavram ve uygulamaları ile desteklenmesi  

 Anabilim Dalı ve yan dallar tarafından mezuniyet sonrası eğitim programları 

düzenlenmesi ve düzenlenen programlarının desteklenmesi  

o Mezuniyet sonrası eğitim kursu ( MSEK) 

o Ulusal işbirliği ( Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği ) 

 Eğitim standardını değiştirmek amacıyla araştırma görevlilerimizin İç 

Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik ( Board ) Sınavı’na girmesinin teşvik edilmesi. 

 Dönem VI sınavlarının objektif olarak yapılabilmesi için 2 yıl içinde yeni bir 

sistem geliştirilmesi: 

o Dönem IV İç Hastalıkları için 1 yıl içinde bir soru bankası oluşturarak 

yazılı sınavlarda teorik bilgi ve karar verme yeteneğinin daha objektif 

ölçülmesi  

o Teorik dersler ve pratik uygulamaların zenginleştirilerek değiştirilmesi 

 

 

Hasta Bakımı  
 Fizik altyapının (doktor odaları, poliklinik alanları, yataklı servisler, derslikler ve 

araştırma laboratuarları) iyileştirilmesi için gereksinimlerin belirlenmesi ve 

Hastane Başhekimliği ve Müdürlüğü ile yakın işbirliğinin devam ettirilmesi. 

 Klinik uygulamaya yönelik kanıta dayalı tanı ve tedavi kılavuzlarının 

oluşturulması      (1 yıl içinde başlıkların belirlenmesi, sonraki 18 ay içinde 

kılavuzların hazırlanması)  

 Sağlıklı insanların periyodik kontrolü, hastalıkların erken tanı ve önlenmesine 

yönelik hizmet üretmek üzere koruyucu hekimlik biriminin oluşturulması  

 Ortalama yatış süresinin 3 yıl içinde 10 günün altına indirilmesi 

 Tüm bilim dallarının kendi alanları ile ilgili uluslararası kabul görmüş klinik 

performans ölçümlerinden en az 3 adet belirlenmesi 

 Doğu Karadeniz Endokrinoloji Tanı, Tedavi ve Araştırma Merkezi Kurulması 

 Doğu Karadeniz Bölge Diyabet Hastanesinin (Tıp Fakültesine bağlı) açılarak 

diyabet ile birlikte hipertansiyon, dislipidemi, obezite ve metabolik sendrom 

hastalarına hizmet verilmesi 

 Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları bilim dalı bünyesinde diyabet 

polikliniği, obezite polikliniği, hipofiz-adrenal-gonad polikliniği guatr polikliniği, 

lipid polikliniği, metabolik kemik hastalıkları polikliniğinin ayrı ayrı açılarak 

bölge halkına hizmet verilmesi 
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 Büyük ölçüde düzeltilmiş olan fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve işlerliğini 

devamının sağlanması (poliklinik, servis hasta odaları, doktor odaları, 

hemodiyaliz) 

 Yatan hasta bakımından büyük eksik olan hastabakıcı sisteminin servise yetecek 

sayıda temini ve bu personelin eğitimi ile hasta bakımının refakatçılara 

yaptırılmasının önüne geçilmesi hasta bakımı kalitesini arttıracak en önemli ve en 

faydalı hizmet olacağından bu hususun sağlanmaya çalışılması 

 Servislerdeki hemşire açığının giderilmesi için çalışılması ve bu açığın kapatılması 

 

Araştırma  
 Araştırma projeleri oluşturarak araştırma laboratuarların teknik donanımının 

iyileştirilmesi. 

 Yan dalların araştırma laboratuarlarında multidisipliner projelerin üretilmesi ve 

ileriye yönelik olarak bu laboratuarların ortak bir çatı altında toplanması  

 

PERFORMANS ÖLÇÜLERİ  

Eğitim 
 Öğrenci geri-bildirim anketlerini eğitimle ilgili beklentilerin karşılanma oranı  

 TUS başarısının ölçülmesi: 

o TUS’ta yerleşen öğrenci sayısını arttırmak 

o Mezun olan öğrencilerimizin ortalama puanlarını arttırmak 

 Her yıl düzenlenen ve desteklenen koruyucu hekimlik konulu mezuniyet sonrası 

eğitim programı sayısı  

 Toplum eğitimi amacıyla düzenlenen ve desteklenen toplantı sayısı  

 Uluslararası işbirliği ile düzenlenen eğitim etkinliği sayısı 

 Araştırma görevlisi değerlendirilme formlarının eksiksiz doldurulma oranı  

 Anabilim Dalı ve yan dallar tarafından düzenlenen mezuniyet sonrası eğitim 

etkinliği sayısı 

 İç Hastalıkları Board Sınavı’na giren araştırma görevlisi sayısı 

 İç Hastalıkları Board Sınavı’nda başarılı olan araştırma görevlisi sayısı 

 Otopsi sayısı /yıl 

 

PERFORMANS ÖLÇÜLERİ  

Hasta Bakımı 
 Hasta memnuniyeti anketlerindeki memnuniyet oranı  

 İç Hastalıkları servisleri’nde yatak doluluk oranı ve yatış uygunluğu  

 İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve yan dallar tarafından görülen konsültasyon 

sayısı 

 Yan dallar tarafından belirlenen klinik performans ölçülerinin uluslar arası 

standartlara ulaşılması  

 

PERFORMANS ÖLÇÜLERİ  

Araştırma 
 Öğretim üyeleri ve görevlilerinin yıllık uluslararası yayın sayısı ve bu yayınların 

niteliği 

 Öğretim üyelerinin uluslararası yayınlarına yıllık yapılan atıf sayısı 

 Araştırma görevlilerinin yıllık uluslararası yayın sayısı 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından belirlenen yayın hedeflerinin 

tutturulması ve atıf sayılarının takip edilmesi.  
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GÜÇLÜ YÖNLERİ  
 Öğretim üyesi kadromuzun bilgili, deneyimli, donanımlı ve “istekli” insan 

gücünden oluşması  

 Mezuniyet sonrası eğitim kalitesi: 

o Araştırma görevlilerinin eğitiminde bütünlüklü bir uygulamanın olması; 

kardiyoloji ve göğüs hastalıkları hastalarından oluşan hasta çeşitliliği 

üzerinden eğitim almaları 

 Mezuniyet öncesi eğitimin kalitesi: 

o Dönem IV öğrencilerinin hasta izleminde aktif görev alarak mezuniyet 

sonrası pratiğine hazırlanması 

o Dönem IV öğrencilerine uzman doktorlarımız tarafından verilen pratik 

dersler ile mezuniyet öncesinde uygulamaya yönelik pratik bilgi desteğinin 

sağlanması 

o Öğrencilere hasta yaklaşımının bir bütünlük içinde verilmesi 

 Anabilim dalımızda tüm gün çalışan öğretim elemanı sayısının yüksekliği 

 Hastanemiz ve Anabilim Dalımızın çevre iller ve hastaneler için referans merkezi 

olması 

 Akademik kadromuzun her yıl MSEK’e aktif olarak katılması 

 İç Hastalıkları ve ilgili bilim dallarına ait servislere yatan hasta çeşitliliğinin bol 

olması 

 Konferanslar ve danışmanlık hizmetleri ile halk eğitimine aktif olarak katılmak. 

 
 

 

ZAYIF YÖNLERİ 
 Fiziksel alt yapıdaki yetersizlikler:  

o Hasta bakımı, eğitim ve araştırma koşullarının güç olması 

o Endokrinoloji poliklinik sayısının oldukça yetersiz (sadece 3 adet) ( genel 

endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları polikliniği) olması dolayısıyla 

hastalara ancak 15 gün-1 ay sonrasına randevu verilebilmesi 

o Poliklinik düzeyinde bazı endokrinolojik tanı işlemlerinin (TİİAB, tiroid 

USG, tansiyon holter, dinamik testler v.b.) yapılabildiği bir odanın 

olmayışı 

 Öğretim üyesi kadromuzun “istekliliği”  

o Fizik koşullarının yetersizliği  

o Maddi gelir sorunları (“Özel hasta” ağırlıklı gelir, “telif hakkı”,…) 

o Kişisel performans ölçütlerinin uygulanmaması 

 Öğrenci sayısının çokluğu  

 İç Hastalıkları eğitiminde dönemler arasında yataylar ve dikey entegrasyonunun 

sağlanamaması 

 Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dallarının 

ayrı bölümler halinde yapılanmasının eğitim ve işleyişe olan olumsuz etkileri 

 Hasta bakımı performans ölçülerinin olmaması  

 Mezuniyet-sonrası eğitimdeki eksiklikler: 

o Araştırma görevlilerinin öğretim üyesi ile temasının yetersizliği 

o Araştırma görevlilerinin araştırmalara katılımının olmaması 

 Eğitimimizin akredite olmaması 

 İç hastalıkları kliniğinde mevcut hasta odalarının dar olması ve bu nedenle 

uzmanlık öğrencileri, dönem IV ve VI öğrencilerinin eğitiminin aksaması 
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FIRSATLAR 

 
 Fakülte hastanemizin bölge hastanesi özelliğinde, referans merkezi olması ve 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi adının güven 

veren görünüşü 

 Yetişmiş akademik personel gücü  

 Hastanemizin yeni açılan binası ile birlikte hasta yatak sayımızın artmış olması, 

yeni görüntü ve düzelen fizik koşulları 

 Akreditasyon çalışmaları  
 

 
 

 

 

TEHDİTLER 

 
 Hastanın öğretim üyelerine ulaşımı önündeki engeller 

 Mali yapıyı olumsuz etkileyen kamu düzenlemeleri nedeniyle öğretim görevlisi, 

araştırma görevlisi ve hemşirelerde motivasyon kaybı 

 Hastanenin eğitim hastanesinden çok hizmet hastanesi olarak görülmeye 

başlanması ve bunun getireceği planlama değişikliğinden mezuniyet öncesi ve 

sonrası eğitimin olumsuz etkilenmesi  

 Akademik hayata ilginin azalması 

 Maliye Bakanlığı’nın 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle ayaktan poliklinik 

hizmetlerine ve yatan hasta başına ödeme yapması nedeniyle, doğru tanı ve 

tedaviye ulaşabilmek için gerekli tetkik ve araştırmanın istenilen yeterlilikte 

yapılamaması dolayısıyla uzmanlık öğrencileri ve tıp öğrencilerinin eğitiminin 

aksaması ve hastaların mağdur olması.  

 

 

 

 

 

HASTA YATIŞ SÜRESİ  

 
Hasta yatış süresini 10 günün altına indirebilmek için; 

 Hastaların poliklinik şartlarında muhakkak değerlendirilerek detaylı tetkik ve 

tedavi planı çizilerek yatırılması  

 Tetkik amaçlı hasta yatış yapılma zorunluluğu nedeniyle ayaktan hastalara hiçbir 

ayrıntılı tetkikin yapılamaması 

 Yatan hastalarda patoloji sonuçlarının, radyoloji ve nükleer tıp tetkikleri için 

randevuların geç verilmesi yatış süresini en çok uzatan faktörlerden birisi olması 

nedeniyle, bu yönde iyileştirici çalışmalar yapılması 

 Konsültasyonların tüm bölümlerce zamanında değerlendirilmesi ve sonuca 

bağlanması 

 Ortalama yatış süreleri ile ilgili hastanemizde tüm yataklı servisler genelinde geri 

bildirim mekanizmalarının sağlanması 
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11- ÜROLOJİ ANABİLİM DALI  
 

MİSYONU 
 Ürolojik problemi olan hastalara en üst düzeyde, en son medikal ve cerrahi 

teknolojiyi kullanarak uzmanlaşmış, hızlı, etkin ve yüksek kalitede üroloji hizmeti 

vermek ve medikal ortamdaki değişikliklere adapte olabilmek, 

 Bilimsel literatüre katkıda bulunmak, 

 Asistan eğitimi standartlarına uygun koşulları oluşturarak tıp öğrencilerini, 

asistanları ve uzmanları üroloji bilim ve sanatı ile eğitmektir. 

 
 

 

VİZYONU 
Üroloji alanında yeni girişimlerin ortaya konulduğu, en ileri bilgi ve teknoloji düzeyi ile 

en iyi hasta hizmetini, asistan ve uzmanlık sonrası eğitimi sağlayan, tanınan ve tercih 

edilen bir birim olmak. 

 

 

 

DEĞERLERİ 
 Yenilikçilik 

 Akademik dürüstlük 

 Etik değerler 

 Sürekli eğitim ve öğretim 

 Araştırmacılık 

 Dinamizm 

 Etkinlik 

 Güvenilirlik 

 Dayanışma 

 Adalet 

 Sorumluluk bilinci 

 Deneyim 

 

 

 

AMAÇLARI VE STRATEJİK HEDEFLERİ 

HASTA HİZMETLERİ 
 Hasta hizmetini birincil sorumluluk olarak devam ettirmek 

 Departman üyelerinin beraber daha iyi çalışmasını sağlamak için idari liderlik ve 

organizasyonu sağlamak 

 KTÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalının amaçlarını gerçekleştirmek için bir 

araya gelmiş etik değerlerin ve sorumluluklarının bilincinde bir ekip olduğunu 

ortaya koymak 

 Farklı dalları bir arada tutarak ortak üstünlük sağlamak 

 Dinamik bir üroloji departmanı yaratarak tüm hastalara hızlı, etkin ve güvenilir 

hasta hizmeti vermek 

 Kişisel ve akademik büyümeyi teşvik etmek 

 Personeli desteklemek 

 En yüksek ürolojik bakım standartını sağlamak ve idame ettirmek 
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 Bilimsel ve eğitimsel programların desteğinde seçkin hasta bakımı vermek 

 İyileşmeleri ortaya koymak için düzenli klinik değerlendirmeler yapmak 

 Kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını temin etmek ve göstermek 

 

EĞİTİM 
 Sürekli tıp eğitimi aktiviteleri organize etmek ve bunlarda rol almak 

 Eğitim programlarını tüm asistan ve uzman ürologlar tarafından ulaşılabilir 

konuma getirmek 

 Toplumsal eğitimde aktif rol almak 

 Diğer yardımcı sağlık personelleri için eğitimsel deneyim sağlamak 

 

ARAŞTIRMA 
 Temel bilimler ve klinik araştırmaları uygulamak, bunlar için teşvik etmek ve 

desteklemek 

 Tanısal, tedavisel ve teknolojik yeniliklerin geliştirilmesi ve tanıtımını sağlamak 

 Bilimsel literatüre katkıda bulunmak 

 Departmanlar arası araştırma aktiviteleri ve olanakları sağlamak 

 Proje destekleyen kurumlardan araştırma yatırımları için destek sağlamayı teşvik 

etmek 

 

ALT YAPI 
Öğretim üyeleri 

Prof. Dr. Güner Kemal Özgür ABD Başkanı, 

Prof. Dr. Atilla Gör 

Prof. Dr. Rasin Özyavuz 

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Sivrikaya 

Yrd.Doç.Dr. Ömer Kutlu 

Yrd.Doç.Dr.Ersagun Karagüzel 

 

Öğretim üyelerine düşen "Mezuniyet Öncesi" ders yükü: 

Dönem III 

Dönem V  

28 Saat Teorik Ders (Üç haftalık staj) 

 

 

Üroloji Polikliniği 
Her hafta rotasyon halinde bulunacak öğretim üyesinin kontrol ve koordinasyonu 

altında, araştırma görevlileri hastalara bakar. Genel olarak sabahları hasta 

muayenelerini yapılır, öğleden sonra ise kontrol hastaları ve sonuçları değerlendirilir. 

 

Taş kırma ünitesi 
Her iş günü taş kırma işlemi yapılmaktadır. 

 

Ürodinami ünitesi 
Ürodinami ünitesinde haftada 1 - 3 gün olmak üzere sistometri, basınç akım çalışması ve 

üroflovmetri işlemleri yapılabilmektedir. 

 

Ameliyathane 
Lokal ve genel anestezi altında yapılmakta olan tüm Üroloji ameliyatları 1 no’lu 

ameliyathane odasında haftanın beş günü, Salı ve Cuma günleri saat 23.00’e kadar olan 
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uzatma saatleri de kullanılarak yapılmaktadır. 

 

Stajyerler birlikte çalıştıkları öğretim üyesinin ameliyat günlerinde ameliyathanede 

hazır bulunur, uygun ameliyatlara aktif olarak katılırlar. 

 
 

 

 

HEDEFLER ve AMAÇLAR 
 Üroloji ihtisasını bitirmiş olan bir uzmandan beklenenler, 

 Tüm ürolojik patolojilerde cerrahi tecrübe kazanmak ve bir cerrahi hastanın 

bakımını yapabilmek. 

 Cerrahi gerektirmeyen ürolojik patolojilerde hastayı değerlendirmek, tanı 

koymak ve tedavi etmek. 

 Tüm ürolojik patolojilerin etiyolojisi, ayırıcı tanısı ve tedavisini bilmek ve 

uygulamak. 

 Üroloji hasta popülasyonu ile ilgili konularda tıbbın diğer disiplinleri (dahiliye, 

pediyatri, onkoloji, radyoloji, vb) ile birlikte bir takım içinde çalışmayı öğrenmek. 

 Medikal ve para-medikal alanda konferans, toplantı ve kongrelere katılarak 

kendini geliştirmiş olmak. Bilimsel düşünmeyi ve çalışmayı öğrenmek. Bilimsel 

çalışma temellerini öğrenmek ve aşama aşama bilimsel çalışmalara katılmak ve 

üretken olmak. 

 Araştırma, değerlendirme ve geliştirmeyi de içeren pratiğe dayalı öğrenme 

yapmış olmak. 

 Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanları ile iyi iletişim kurabilmek. 

 Hasta haklarını, etik kuralları bilmek, hasta sorumluluğu bilincine sahip olmak. 

 Profesyonel sorumluluğu, etik kurallara bağlılığı ve geniş bir hasta 

popülasyonuna duyarlılığı da içeren profesyonelliğe sahip olmak. 

 Konusunda uzman olan yerli ve yabancı bilim adamları ile toplantılar ve 

seminerler aracılığı ile iletişim kurmak, bilgiyi arttırmak. 

 Seminer, konferans ve kongrelere dinleyici ve aktif olarak katılıp üroloji bilgisini 

arttırmak, bilimsel olarak aktif olmak. 

 Hastalarla ilgili bilimsel tartışmalara öğretim görevlileri ile birlikte sürekli 

katılmak. 

 Çelişkili ve zor konularda problem çözücü olmak. 

 Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri arasında kesintisiz iletişim 

kuramabilmek. 

 Araştırma görevlileri ve tıp öğrencileri ile eğitim konusunda katılımcı olmak. 

 

Yatak sayısı 

 Üroloji Zemin Katı Yataklı Servisi 

 36 yatak 

 
 

 

 

GÜÇLÜ YANLARI 
 Bölgeye hitap eden bir klinik olunması nedeniyle hasta sayı ve çeşitliliğinin 

fazlalığı. 

 Kliniğin yüksek teknolojik imkanlara sahip olması. 

 İlişkili kliniklerin yüksek teknolojik imkanlara sahip olması. 

 Hastane teknik desteğin yeterli düzeyde olması. 
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ZAYIF YANLARI 

 
 Tıbbi sekreter bulunmaması. 

 Yardımcı sağlık personelinin eğitiminin yetersiz olması. 

 Nokturnal penil tumesans  (uyku sırasında penil ereksiyon) ölçüm olanağının 

olmaması ve bu nedenden ötürü erektil disfonksiyon yönünden adli rapor 

verilememesi. 

 

 

 

FIRSATLAR 

 
 Özellikle internetin kullanımının artması ile hastaların hastalıklar hakkında daha 

fazla bilgi sahibi olabilmesi ve bu konuda daha deneyimli doktorları daha objektif 

kriterlerle seçebilmesi. 

 Hastanemizin altyapısının düzelmesi ile daha geniş toplum katmanlarına hizmet 

olanağının doğması. 

 

 

 

TEHDİTLER 

 
 Tıp fakültelerine ve dolayısı ile ürolojiye giren asistanların yabancı dil konusunda 

yeterli olmamaları. 

 Çalışma koşullarının ağır olması ve bu nedenle adayların KTÜ Üroloji AD'yi 

seçmemesi. 

 Öğretim üyelerini motive edecek düzenlemelerin eksikliği ve motivasyon kaybına 

neden olabilen uygulamalar. 

 

 

 

GELECEKTEKİ HEDEFLERİ 

 

Hasta hizmeti: 
 Yan dalları geliştirmek ve güçlendirmek. 

 Hızlı, etkin ve güvenilir hasta hizmeti vermek. 

 Fiziki şartları iyileştirmek. 

 Teknolojik yenilikleri kullanmak. 

 En yüksek ürolojik bakım standartını sağlamak ve idame ettirmek. 

 Kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını temin etmek ve göstermek. 

 Androloji laboratuarını kurmak (Spermiyogram vb. tetkiklerin yapılması) . 

 Videoürodinami sistemini kurmak ( sistometri-EMG-flouroskopi kombinasyonu): 

Alt üriner sistem disfonksiyonlarının tanısının konulması ve adli rapor 

verilebilmesi. 

 Üroloji poliklinik yerleşkesinin bir bütün halinde güncel ihtiyaçlar ve beklentiler 

doğrultusunda yeniden düzenlenmesi. 
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12- ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI  
 

MİSYONU 
Ortopedi ve Travmatoloji Alanlarında çağdaş tedavi edici ve koruyucu sağlık hizmeti 

veren, evrensel değerlere sahip lider bireyler yetiştirmek için eğitim faaliyetlerinde 

bulunan ve bilgi üreterek evrensel bilgi ortamına katkı sağlamak. 

 

 

 

HİZMET ALANLARI 
 KTÜ Farabi Hastanesi Diğer Birimleri 

 Diğer Hastanelerin Ortopedi Birimleri 

 Ortopedi Ve Travmatolojik Teknoloji üreten sanayi 

 Sağlık hizmeti alanlar 

 Öğrenciler 

 Medya 
 

 

 

TEMEL ORTAKLARI 
 Sağlık Bakanlığı 

 KTÜ Farabi Hastane Yönetimi 

 KTÜ Rektörlüğü 

 KTÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı 

 Anestezi A.D. 
 

 

 

STRATEJİK ORTAKLARI 
 KTÜ Farabi Hastanesi Diğer birimleri 

 Diğer Hastanelerin Ortopedi Birimleri 

 Ortopedik Endüstri 

 TOTBİT ve diğer STÖ 

 Fizik Tedavi A.D. 
 

 

 

DEĞERLERİ 
 Akademik mükemmeliyet 

 Dürüstlük- Adalet- Şeffaflık 

 Sorumluluk bilinci 

 Yaratıcılık- Yenilikçilik 

 İş birliğine açık olmak 

 Liderlik- katılımcılık- takım bilinci 
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STRATEJİK AMAÇLARI 

 
 Demokratik koşullar altında deontoloji, etik ve hukuk kurallarına uygun 

kurum disiplini oluşturmak. 

 AB topluluğu ülkelerinin ortopedi birimlerine akredite olmak. 

 Yan dallarımızı ve destek dallarımızı daha da geliştirerek enstitüleşebilme. 

 Ortopedik teknoloji üreten sanayiye danışmanlık, tasarım ve geliştirme 

hizmetleri sunarak karşılığını kurum ve çalışanlar adına değerlendirmek. 

 Eğitim, öğretim ve araştırmayı yeniden çağdaş düzeyde planlamak ve bu 

planı uygulamak. 

 Toplumun büyük kesiminin tercih ettiği kurum olmak. 

 Görev tanımlarını yapmak, hizmetleri standardize etmek. 

 Çağdaş bilgi, teknoloji ve iletişim ağının her alanda sunduğu hizmetlerden 

faydalanmak. 

 Çalışanların performanslarına göre değerlendirilmesi. 

 Ortopedi ve Travmatoloji alanlarında aranılır bireyler yetiştirmek. 

 Çalışanın ve hastanın memnuniyetini artırmak. 

 Ulusal ve uluslar arası yayın kalitesi, sayısı ve bilgi paylaşımını artırmak. 

 Pansuman odalarının fiziki durumunun düzeltilmesi. 

 Ameliyathaneye röntgen teknisyeni tahsisi. 

 Hastanedeki fizyoterapist sayısının artırılması. 

 Protez-ortez cihaz atölyesi kurulması. 

 Cerrahi setlerin yenilenmesi. 
 

 

 

ALT YAPI 

 
 Akademik personel ( Öğretim Üyesi sayısı: 8) 

 Araştırma Görevlisi Sayısı : 10 

 Ders yükü: 2 saat lisans/ 6saat lisans üstü/ hf/öğretim elemanı 

 Seminer sayısı: 14 /yıl 

 Yardımcı Sağlık Personeli 

- Hemşire : 10 

      - Sekreter : 3 poliklinik, 2 servis 

      - Teknisyen : 3 poliklinik, 2 ameliyathane 

 Demirbaş 

- Mobil skopi cihazı (ameliyathanede ortak kullanımda) 

      - Mikroskop 

      - Artroskop 

 Dökümentasyon : Röntgen arşivi  

 Dershane/ Laboratuar durumu 

- Ortopedi servis dershanesi ( Tam gün) 

             - Öğretim araç-gereçleri:  

                    - 1 adet projeksiyon cihazı,  

                    - 1 adet slayt   makinesi,  

                    - 1 adet tepegöz. 
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Yapılanma  
 El Cerrahisi Bilim Dalı 

 Pediatrik  Ortopedi 

 Artroskopi ve Spor Cerrahisi 

 Artroplasti 

 Spinal Cerrahi 

 Travmatoloji 

 Tümör Cerrahisi 

 

Hastane Hizmetleri (2012 Aralık) 
 Yatak sayısı : 44 

 Yıllık poliklinik sayısı : 18715 

 Yıllık yatan hasta sayısı : 2129 

 Ameliyat sayısı :6658 
 

 

 

GÜÇLÜ YANLARI 

 
 Demokratik çalışma ortamına uyum 

 Tartışmaya ve paylaşmaya açık çalışma ortamının varlığı 

 Alt bilim dallarının desteklenmesi ve gelişmesi 

 Liderlik vasıflarına sahip bireyler yetiştirme ve istihdam etme 

 Çağdaş eğitim kurumu olması 

 Ulusal ve uluslar arası tanınırlık 
 

 

 

FIRSATLAR 

 
 Ülke düzeyinde sağlık sisteminin tek çatı altında toplanması. 

 Üniversitemizin tüm iletişim araçlarında yararlanılabilmesi. 

 Bölümümüzde alt gruplaşmanın çağdaş düzeyde gelişiyor olması. 

 Performansa dayalı sistemdeki dağılımların yasal sınırlar içinde en üst 

sınırda, çalışana verilmesi. 

 Çağdaş Ortopedi ekolüne sahip olmak. 

 Eğitim olanaklarını tüm çalışanlara sunan bir kurum olması. 
 

 

 

GELİŞMEYE AÇIK YANLARI 

 
 Ortopedi kadrosuna göre yatak- ameliyathane odası sayısının azlığı. 

 Özlük haklarımızın yetersizliği. 

 Sosyal aktivitelerin istenilen düzeyde olmaması. 

 Mevcut Spor hekimliği Anabilim dalının güncelleştirilerek işlerlik 

kazandırılması. 
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TEHDİTLER 
 Doktor imajının erozyona uğraması. 

 Maddi ve manevi unsurların çalışanların performansını kötü yönde 

etkilemesi. 

 Kurumun yetiştirdiği kaliteli elemanların kaçışı. 

 Türkiye’deki ekonomik koşulların giderek daha da bozulması. 

 Diğer hastanelerden daha az ücret elde edilmesinin, çalışma performansını 

düşürmesi. 

 

 
 
 
 
 

13- RADYASYON ONKOLOJİSİ A.D. 
 

MİSYONU 
 Tıp Fakültesi öğrencilerine temel onkolojik kavramlar, radyoterapinin fiziksel ve 

biyolojik temelleri ile birlikte klinikte radyasyon onkolojisi nosyonunu öğretmek. 

 Radyoterapiyi ve diğer onkolojik yaklaşımlar içindeki yeri ve gereksinimini en iyi 

şekilde bilen ve uygulayabilen hekimler yetiştirmek. 

 

 Başta radyoterapi olmak üzere onkoloji bilimine uluslararası katkılarda 

bulunarak fakültemiz ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmek. 

 

 Bilgi ve teknolojiye dayanan bir branş olması nedeni ile bilgi ve teknolojiyi 

yakından takip eden ve kullanabilen, hekim, fizikçi ve teknisyenlerle birlikte 

bölgedeki ve sınır komşumuz ülkelerdeki kanser hastalarına en uygun ve güncel 

sağlık hizmetini en kısa sürede vermek. 

 

 

 

VİZYONU 
Dünyada radyasyon onkolojisi alanındaki gelişmelerle birlikte bu alandaki bilimsel, 

teknolojik, klinik en iyi örnekleri ülkemizde de en iyi şekilde temsil edip bunu 

eğitimimize yansıtmak ve uygulamalarımızla bölgemiz ve komşu ülkelerin insanlarının 

hizmetine sunmak. 

 

  

 

STRATEJİK AMAÇLAR 

 Eğitim ve araştırma hastanesi bünyesinde öğrenci ve araştırma görevlisi 

eğitimleri, bilimsel, akademik ve idari görevler yanında hastalarımız ve 

yakınlarına en iyi, en hızlı, en konforlu, en güler yüzlü hizmeti verebilmek. 

 K.T.Ü Tıp Fakültesi’nin tanıtımı ve ilerlemesine yönelik eğitime, bilimsel, 

akademik ve idari faaliyetlere katkıda bulunmak. 

 Onkolojik vakalara multidisipliner bir anlayışla yaklaşılmasının gerekliliği nedeni 
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ile tüm branşlarla karşılıklı istekler, beklentiler, uygulamalar, pratikteki 

güçlükler değerlendirilip tanıdan itibaren tedavilerin her aşamasında iyi bir 

koordinasyon sağlamak. 

 Kanserle savaşan hastalarda tedavilerinin önemli bir parçası olan radyoterapi ile 

uygun hastalarda tam şifa sağlamaya; bunun mümkün olmadığı hastalarda ise 

yaşam kalitesini yükseltecek palyasyonun sağlanması, bu amaçla yapılacak 

tedavilerinin en kısa sürede başlayarak düzenli şekilde olmasına imkân yaratacak 

şartları yaratmak,  bu uygulamalar yapılırken oluşabilecek geçici ve kalıcı yan 

etkileri en aza indirmek; yaşam kalitelerinin bozulmaması için gereken destek 

tedavileri ve bakım hizmetleri sunmak, psikolojik ve sosyal hizmetler için 

kurumsallaşma sağlanmasına çalışılmak. 

 

 

 

MEVCUT DURUM 
Şu an anabilim dalımızda;   

- 2 öğretim üyesi  

- 5 araştırma görevlisi  

- 3 uzman radyoterapi fizikçisi  

- 14 ışın tedavisi teknisyenimiz  

- 2 hemşiremiz  

- 2 poliklinik sekreterimiz bulunmaktadır. 

 

Bölümümüzde halen aktif olarak kullanılamayan 1 adet simülatör cihazı (kuruluş tarihi: 

1996), 1 adet Kobalt 60 cihazı (kuruluş tarihi: 1995), 1 adet Lineer Hızlandırıcı (kuruluş 

tarihi: 1996), 1 adet Brakiterapi cihazı (kuruluş tarihi: 2001), 1 adet C kolu röntgen 

cihazı (kuruluş tarihi: 2001), 1adet 2 boyutlu tedavi planlama cihazı (kuruluş tarihi: 

1995 ), 1 adet 3 boyutlu tedavi planlama cihazı (kuruluş tarihi: 2001) yanında hizmet 

alımı ile anabilim dalına kazandırılan ve halen aktif olarak kullanılan yoğunluk ayarlı 

radyoterapi yapabilen lineer hızlandırıcı cihazı ve bu cihazda tedaviye alınan hastaların 

planlanmasının yapıldığı ct-simülatör cihazı (kuruluş tarihi: 2011) mevcuttur. 

 

Poliklinik hizmeti verdiğimiz yıllık hasta sayısı yaklaşık 3600, tedavi cihazlarımızdaki 

günlük hasta sayısı yaklaşık 65 civarındadır. Yıllık tedavi edilen hasta sayısı yaklaşık 

800’dür.  

 

12 yataklı servisimiz mevcuttur. 

 

2008 yılına yurtiçi kongrelerde 6 adet poster sunum, 2009 yılına yurtiçi kongrelerde 3 

adet poster sunum, 2010 yılına yurtiçi kongrelerde 6 adet poster sunum, 2011 yılına 

yurtiçi kongrede 1 adet poster sunum ve 2012 yılına yurtiçi kongrelerde 4 adet poster 

sunum mevcuttur. 

 

2009 yılına ait bir tez, 2010 yılına ait iki tez mevcuttur. 

 

Salı ve Perşembe günleri 08.30 -10.00 saatleri arasında tedavisi planlanan hastaların 

bölüm içi değerlendirildiği simülasyon toplantıları yapılmaktadır. 

 

Cuma günleri 08.30 – 10.00 saatleri arasında makale, seminer ve eğitim saati vardır. 

Çarşamba günleri 11.00 – 12.00 saatleri arasında radyoloji, patoloji, jinekoloji ve 

medikal onkolojinin de bulunduğu konseyde ilgili vakalar değerlendirilmektedir. 
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GÜÇLÜ YANLAR 
 Uzun ve pahalı bir tedavi olan radyoterapi hizmetini bölgede vererek 

hastalarımızın uzak dış merkezlerde maddi ve manevi zorluklar yaşamalarının 

önlemesi. 

 Günümüz radyoterapi bölümleri için gerekli başlıca cihazlar olan yoğunlu ayarlı 

radyoterapi özellikli lineer akseleratör ve burada hasta tedavi almayı sağlayan 

CT-simülatöre hizmet alımı olsa da sahip olmamız. 

 Bölge insanı ve kurumlarının kansere karşı duyarlı yaklaşımları. 

 Mevcut 3 adet uzman radyoterapi fizikçimizin radyoterapi konusunda yüksek 

lisanslı, bölümümüzde ve büyük dış merkezde deneyimi olması. 

 Araştırma görevlilerimizin istekli, uyumlu ve titiz çalışmaları. 

 Mevcut teknisyen kadromuzun tedavi, simülasyon ve mold uygulamaları 

konusunda deneyimli, çalışkan ve uyumlu olması. 

 

 

 

GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YANLAR 
 Akademik,  idari,  tedavi hizmetleri yönünden öğretim üyesi ve yardımcılarının 

eksikliğinin giderilmesi 

 Atıl hale gelen yaşlı ve eski teknoloji cihazlar yerine günümüzün gerektirdiği 

teknolojiye sahip en az iki eksternal cihazına, güncel teknolojiye sahip brakiterapi 

cihazına ve ayrıca operasyon esnasında radyoterapi yapma olanağı veren 

intraoperatif cihazına sahip olarak güncel, kesintisiz ve hızlı şekilde iyi hizmet 

verilmesi 

 Radyoterapi fizikçisi sayısının sahip olunacak cihazların kesintisiz ve hızlı hizmet 

verebilmesine olanak sağlayacak seviyeye getirilmesi 

 

 

 

FIRSATLAR 
 Tüm dünyada ve Türkiye’ de kansere olan ilginin, araştırma ve çalışmalar 

açısından değerlendirilebilme imkânı. 

 Mevcut hasta potansiyelinin fazlalığı ve bölgenin bu konudaki duyarlılığının 

bilimsel yönden yapılacak çalışmalara katkı sağlaması. 

 Bilimsel kaynaklara ve internete kolay ulaşılabilme. 

 Bölümümüzün tüm kadrosunun genç fakat deneyimli, uzun yıllar boyunca 

çalışabilecek nitelikte olması böylece yeni cihazların alınması durumunda uyum 

sorunu yaşanmayacak olması. 

 

 

 

TEHDİTLER 
 Cihaz bağımlı bölüm olmamız nedeni ile cihazlarımızın sıklıkla arıza vermesi, 

arızaların teknik eleman ve de yurtdışı parça temini nedeni ile uzaması, 

cihazlarımızın HEK’e çıkarılacak ölçüde yaşlanmış olması nedeni ile arızaların 

sık sık tekrarlaması ve de çözülememe riski olması. 

 Bürokratik nedenlerle yeni cihaz temini süreçlerinin uzun zaman alması. 

 Yeni kurulan radyoterapi merkezlerinin CT simülatör; IGRT, tomoterapi, 
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stereotaksik özellikli lineer akseleratörlere günümüz radyoterapisindeki son 

teknolojilerle sahip olarak hizmet vermesi. 

 Yüksek hasta potansiyeli, uzun tedavi süreleri nedeni ile doktor kontrolleri, 

poliklinik, konsültasyon ve yatan hasta hizmetlerini en hızlı ve sağlıklı yürütmek 

için yetersiz araştırma görevlisi sayısı. 

 Öğretim üyesi ve araştırma görevlisi sayısının azlığı nedeni rutin işlerin akademik 

ve eğitim faaliyetlerinin önüne geçmesi. 

 Hizmet bedelinin yüksek olması nedeni ile özel ve devlete ait radyoterapi 

merkezlerinin sayısının büyük bir hızla artması ve daha yeni teknik ve fiziki 

şartlarla hizmet verebilmeleri. 

 Devlet hastanelerinin hasta grubumuzun büyük bir kısmını oluşturan kesime 

hizmet vermeleri. 

 Devlet hastanelerinde performansa dayalı hizmet verilmesi, sahip olduğu 

cihazların teknolojisinin üstünlüğü gibi nedenlerle hastanemize yapılacak 

sevklerin ortadan kalkması, 

 Özel merkezlerde tedavi olma imkânlarının kolaylaştırılmasının hasta sayımızda 

azalmaya sebep olacak olması. 

 Tedavi planlama ve uygulamasının çok önemli olduğu bu tedavide özel sektörün 

yüksek ücret ve devlet hastanelerinin döner sermaye ödemelerine yaklaşamayan 

üniversite hastanesindeki deneyimli doktor, fizikçi ve teknisyenlerin bu 

merkezlere kayması.   

 
 
 

HEDEFLER 
 Kliniğimizin deneyimli öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması, mevcut öğretim 

üyeleri ile uyum içerisine ve işbölümü ile çalışılarak vizyonumuz hedefinde 

misyonumuzun sürdürülmesi. 

 Akademik süreçlerin tamamlanması sonrasında tüm gelişmiş merkezlerde olduğu 

gibi branşlaşmaya yönlenilmesi. 

 Hasta bilgilerinin bilgisayarda tutulmasının sağlanarak bu bilgilerin bilimsel 

çalışmalarda veri olarak kullanılabilmesi, 

 Ulusal ve uluslararası alanda bilimselliğin geliştirilmesi amacı ile başta öğretim 

elemanları olmak üzere araştırma görevlilerinin ve fizikçilerin belirli süreler 

yurtiçi ve yurtdışındaki merkezlere gönderilmesi ve bu merkezlerle ortak 

toplantılar yapılması, çalışmalar ve projeler yürütülmesi. 

 Araştırma görevlilerinin eğitimlerinin en iyi şekilde olabilmesi için her türlü 

imkânın sağlanmaya çalışılması. 

 Mevcut tedavi cihazlarının en verimli şekilde kullanılması bunun yanında 

teknolojik gelişmelere paralel opsiyonların; başta en az iki adet IGRT, 

stereotaksik özellikli lineer akseleratör, bir adet intraoperatif radyoterapi cihazı 

ve CT simülatör olmak üzere yeni cihazların kazandırılması. 

 Maliyeti düşünülmeden bir radyoterapi merkezi için standart cihazlardan biri 

olan brakiterapi cihazının update edilmesi ve kaynak ihtiyacının kesintisiz olarak 

sağlanması, 

 hasta tedavilerinden elde edilen gelirin hizmet alımı nedeniyle ilgili firmaya 

gitmesini kendi cihazlarına sahip olarak ortadan kaldırıp üniversite döner 

sermayesine olan katkının artırılması, 

 Tedaviye alınan hasta sayısı ve hizmetin en iyi noktaya getirilmesini sağlamak 

amacı ile mevcut deneyimli ve uyumlu kadro korunarak yapılacak branşlaşmada 

görevlendirilmek üzere 2 yardımcı doçent teminine gidilmesi. 
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14- NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI 
 

MİSYONU 
• Bilimsellik ve yenilikleri takip etmek. 

• Tıbbi etik kurallara bağlı kalmaya özen göstermek. 

• Güvenirlilik ve hasta haklarına saygılı davranmak. 

• Eğitim ve araştırmalar yapmak. 

 

 

 

VİZYONU 
• Nükleer tıp alanında, en yeni bilgi ve tecrübelerle donatılmış lisansüstü ve 

uzmanlık öğrencisi yetiştirmek. 

• Nükleer tıp ve genel tıp ile ilgili yeni bilgi ve teknolojik imkanları takip ederek 

katılımcı ve yetişmiş personeli ile çağdaş ve güvenilir bir sağlık hizmeti vermek. 

• Hastalarımızın beklentilerini, mesleki becerilerimiz ve insan sevgisi ile 

birleştirerek hasta memnuniyet oranını yükseltmeyi ilke edinmek. 

• Akreditasyon belgesi alarak çağdaş güvenilir evrensel standartlarda hizmet 

vermek. 

• Doğru teşhis, hızlı tedavi ve etik kurallara saygılı bir bölüm olabilmek.  

 

 

 

STRATEJİK AMAÇLAR- 1 
• Tıp fakültesi öğrencilerimize, araştırma görevlilerimize ve Sağlık hizmetleri MYO 

öğrencilerimize Nükleer Tıp ile ilgili biglileri öğretebilmek, öğretirken bilimsel 

şüphecilikle sorgulama bilincini aşılamak. 

• İnternet,dergi,kitap gibi tüm datalara ulaşabilmeyi ve kullanılabilmeyi öğretmek 

• Yurt içi ve yurt dışındaki Nükleer tıp bölümleri ile sürekli bağlantı içinde olarak 

yenilikleri takip etmek 

 

STRATEJİK AMAÇLAR- 2 
• Ulusal ve uluslar arası toplantılara çok sayıda ve  nitelikli yayınlarla katılmak 

•  Yurt dışına giderek bilimsel gelişmeleri yerinde takip etmek ve bu çalışmalara 

katılmak 

 

 

 

MEVCUT DURUM 

Tarihçe 
• Bölümümüz Prof.Dr.Münir Telatar tarafından 1988 yılında kurulmuştur. 1988-

2000 yılları arasında 6 uzman yetiştirilmiştir. 2004 yılında Prof.Dr Münir 

Telatar’ın emekliye ayrılmasından sonra Dr. Bircan Sönmez ve 2006 yılında Dr. 

İsmail Doğan göreve başlamıştır 2005 yılında  bölüm yeni yerine taşınmış ve 

yeniden düzenlenmiştir. Nükleer tıp anabilimdalımızda şu an 2 doçent 

akademisyen ile eğitim öğretim faaliyetlerine ve tanı tedavi hizmetlerine devam 

edilmektedir. 

• 2005 yılında Ekim ayında çift başlı gama kamera - SPECT cihazı kurularak 
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faaliyete geçirilmiştir. Halen tek kamera ile tanı hizmetine devam etmektedir.  

• Aralık 2006 tarihinde radyoaktif iyot tedavi ünitesininin inşaatı tamamlanarak 

hasta kabulüne başlanmıştır.  

• Nükleer Tıp bölümünde başta tiroid, kemik, böbrek ve kalp sintigrafileri olmak 

üzere muhtelif tetkikler yapılmakta ayrıca ayaktan ve yatarak tedavi hizmetleri 

verilmektedir. 

 

 

 

GÜÇLÜ YANLAR 
• Yüksek kalitede eğitim-öğretime izin verecek güçlü teknik donanım ve modern 

bir alt yapının varlığı. 

• Doğu Karadeniz bölgesinin tek yataklı radyoaktif iyot tedavi merkezinin olması. 

• İnternet sitemiz aracılığıyla halkımızı Nükleer tıp ve Radyasyon konusunda 

bilinçlendirebilmek. 

• Hastalarla etkili iletişim kurabilen eğitimli, saygılı, güler yüzlü idari ve teknik bir 

kadroya sahip olmak. 

 

 

 

ZAYIF YANLAR 
• Asistan sayısının yetersizliğinin direkt yada dolaylı etkileri.  

• Muhtelif nedenlerle akademik personelin araştırmalara zaman ayırma ve 

yapabilme potansiyelinin düşmesi.  

• Görüntüleme cihazlarının yetersizliği sebebiyle istenilen tetkiklerin kısa süre 

içinde yapılamaması. 

• Bölümün kurulduğu mevcut alanının dar olmasına bağlı olarak hasta hizmet 

kapasitesinin sınırlı olması. 

 

 

 

FIRSATLAR 
• Nükleer tıpla ilgili görüntüleme ve tedavi hizmetlerinde taleplerin her geçen yılda 

artış olması. 

• Öğretim üyesi ve teknik personel sayısının yeterli düzeyde olması. 

• Bölümün yan komşuluklarında ve taban kesiminde, genişlemede 

değerlendirilebilecek boş alanların olması. 

• Doğu Karadeniz bölgesinin en büyük merkezi olduğumuz için üniversitemiz ve 

bölge insanımız tarafından maddi ve manevi desteklenmesi. 

 

 

TEHDİTLER 
• Etik kurulların gereksiz kısıtlamaları. 

• Hasta resmiyeti ve kayıtları esnasında yapılan gereksiz bürokratik işlemler.  

• Akademik ve teknik personelin düşük ücretleri. 

• Araştırma için gerekli fonların bulunamaması. 

• Nükleer tıp tetkiklerinin resmi gazete ücretlerinin ve performanslarının 

düşüklüğü. 

• Özel sektör ve/veya başka merkezlerin hasta hizmetlerini daha çabuk yapabilmesi 

faktörü nedeni ile çekim alanı oluşturması. 
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HEDEFLER 

 

Eğitim-Araştırma  
• Yılda bir uzman verecek şekilde uzmanlık öğrencisi alımının sağlanması.  

• Yıllık yurtdışı yayın sayısının artırılması. 

• Son bilimsel ve teknolojik gelişmeler konusunda ulusal ve uluslararası 

uzmanların katılımı ile seminer, kurs ve eğitim programlarının planlanması. 

• Alanımızda güncel bilgilerin takip edilmesi ve gelişmelere ayak uydurulması. 

• Bilimsel araştırmaların ve yayınların nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi. 

• Bölge halkına Nükleer Tıp ve radyasyonla ilgili seminerler vermek, bilgilendirici 

toplantılar yapmak. 

Hizmet 
• Hastaların istenilen tetkiklerini daha kısa sürede tamamlayabilmek için bir  tane 

daha SPECT özelliği olan  çift başlı gama kameranın  alınmasını sağlayabilmek. 

• Akademik ve idari personelin daha verimli çalışma imkanını sağlayabilmek, 

alınacak yeni cihazlarının yerleştirilmesi için bölüm alanının genişletilmesinin 

sağlanması. 

• PET cihazının kurulmasını sağlamak. 

• RIA laboratuarında daha çok sayıda tetkik yapılmasını sağlayabilmek. 

• Radyofarmasösist ve sağlık fizikçisi temin edilmesi. 

• Akreditasyon başvurusu yapılması. 

• Akademik ve idari personelin nitelik, nicelik ve motivasyonunu artırmak.  

 
 

 

 

 

 

15- HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI  
 

Anabilim Dalı  
 

Anabilim Dalımızın idari personeli mevcut değildir. Anabilim Dalımızda anabilim dalı 

başkanı bir odada, bir öğretim üyemiz bir odada ve iki araştırma görevlimizde diğer 

anabilim dalı odasında oturmaktadır.  

 

Anabilim dalında iki masa üstü bir adet laptop bilgisayar kullanılmaktadır. Bunların 

dışında bir adet tepegöz, bir adet projeksiyon cihazımız bulunmaktadır. 

 

Lisans ve lisans üstü eğitimlerde kullanmak üzere bir eğitim araştırma bölgemiz yok. 

Birinci basamak sağlık kurumlarında lisans ve lisansüstü eğitimlerimizi yapabilmek için, 

kurumlar arası resmi yazışmalar yapılmakta ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.  

 

 

 

Akademik Personel Durumu  
Halen anabilim dalımızda biri Prof. diğeri Doç. Dr. olmak üzere iki öğretim üyesi 

çalışmaktadır. Öğretim üyelerinin anabilim dalımızda göreve başlama zamanına göre 

isimleri aşağıda görülmektedir. 
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Prof. Dr Gamze ÇAN 

Doç. Dr Murat TOPBAŞ 

 

 

 

Hizmet  
Anabilim dalımızdan Prof. Dr Gamze ÇAN’ın  Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ile 

birlikte 2000 yılından bu yana Sigara Bırakma Polikliniği çalışmaları yürütülmektedir.  
2007 yılından bu yana koordinatörlüğünü anabilim dalımız öğretim üyesi Doç. Dr Murat 

TOPBAŞ’ın yürüttüğü Organ Nakli ve Bağışı çalışmaları devam etmektedir. 

 

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Trabzon sağlık Müdürlüğü, Trabzon Belediyesi, 

Gümüşhane Sağlık Müdürlüğü, Rize Sağlık Müdürlüğü, Trabzon Milli Eğitim 

Müdürlüğü ile topluma yönelik sağlık hizmeti çalışmaları yürütülmektedir. Özellikle son 

yıllarda Trabzon Gümüşhane ve Rize’de ortaya çıkan salgın olayları ile ilgili ayrıntılı 

saha çalışmaları yürütülerek topluma yönelik ciddi bir sağlık hizmeti sunulmaktadır. 

 

Anabilim dalı öğretim üyeleri televizyon, radyo ve yazılı basın aracılığı ile akademik 

deneyimlerini topluma aktarmaktadırlar. 

 

 

 

PAYDAŞLAR 

 

İç Paydaşlar  
Faaliyet ve hizmetlerimiz YÖK, Üniversite Yönetim Kurulu Senatosu, Fakülte Kurulları, 

Rektörlük kararları ve Anabilim Dalı Başkanı sorumluluğunda yürütülür. 

 

Dış Paydaşlar  
Anabilim dalımız eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesinde Trabzon Sağlık 

Müdürlüğünün sağlık kurumları da kullanılmaktadır. Bu kurumla ilişkilerimiz 

çalışmalarımızı etkilemektedir. Trabzon Belediyesi ve diğer yakın illerin Sağlık 

Müdürlükleri ile eğitim programları ve saha uygulamaları açısından yakın ilişkilerimiz 

olmaktadır. 

 

 

 

GÜÇLÜ YANLARIMIZ 
• Birim çalışmalarının ekip çalışmasına dayanması. 

• Bilimsel ve çalışma düzenine ilişkin düzenli toplantıların yapılması. 

• Akademik personel arasında şeffaf, saygıya dayalı bir ilişki bulunması. 

• Diğer anabilim dalları, fakülteler, üniversiteler, Türk Tabipleri Birliği, Halk 

Sağlığı Uzmanları Derneği ile ortak projeler yapabiliyoruz. 

• Akademik personelin deneyimleri ve ilişkileri sayesinde hem Trabzon hem de 

çevre illerde Valilik, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük, Eczacılar 

Odası ile değişik saha uygulamalarında ortak çalışmalar yürütebilmektedir. 
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ZAYIF YANLARIMIZ 
• Akademik personel kadromuz yetersiz. 

• Bir eğitim araştırma bölgesine sahip olunmaması  

• Araştırma görevlisi temininde güçlüklerimiz 

• Alt yapı sorunu ve fizik mekan yetersizliği.  

• Araştırmalar için daha fazla maddi kaynağa gereksinim duyulması. 

 

 

 

FIRSATLAR 
• Trabzon’daki diğer kurumlar ile (Valilik, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü, 

Müftülük, Eczacılar Odası) ortak çalışmalar yapabilmemiz. 

• Sağlık Bakanlığı ve TTB gibi kurumlarla il dışında değişik çalışmalarda yer 

almamız 

• Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Birimi’nin proje destek olanakları 

 

 

TEHDİTLER 
• Ülkenin genel politik gündeminin üniversiteler üzerine olumsuz etkisi 

• Ulusal sağlık sistemindeki belirsizlikler ve  “Sağlıkta Dönüşüm” programı 

nedeniyle anabilim dalının sağlık ocağında eğitim ve saha çalışmaları sürecinde 

ortaya çıkabilecek sorunlar 

• Öğretim elemanlarının ücretlerinin azlığı 

• Sağlık hizmeti için sosyal güvenlik kuruluşlarının ödediği miktarın yetersizliği, 

döner sermaye sorunun sürmesi  

• Öğrenci kontenjanlarının plansız arttırılması 

• Araştırma görevlisi kadrolarının merkezi ve sayıca yetersiz olarak belirlenmesi 

• Araştırma görevlilerinin halk sağlığı alanını tercih etmemeleri  

• Endüstriyel çevre kirliliği 

 

 

 

MİSYON 
Halk Sağlığı Anabilim Dalının Misyonu:  

 Mezunlarımıza;  

• Ülke sorunları karşısında duyarlılık gösteren, bilgi ve becerileriyle içinde 

bulunduğu toplumun gereksinmelerine yanıt verebilen, öğrendiklerini halkın 

yaşam kalitesini yükseltmek için kullanabilen, 

• Farklı çalışma koşullarında yılmayan, gerektiğinde uygun çalışma koşullarını 

kendisi oluşturan ve yüksek düzeyde hizmet verme isteğine sahip olan, 

• Çalıştığı her kurumda hizmetini kayıtlara geçiren, sağlık istatistikleri ve bildirim 

sistemi konusunda gereken özeni gösteren ve asla ödün vermeyen,   

• Gelişen dünya koşullarında, değişen teknolojiyi de kullanarak halk sağlığının 

sorunları ve çözümleri için ulusal ve uluslararası sağlık politikalarına yön verecek 
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araştırmalar planlayıp yürütebilen, 

Atatürk ilke ve devrimlerine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı ve her koşulda bilimsel 

düşünceyi temel alan, bir anlayış ve sorumluluk duygusu kazandırmak. 

 

 

 

VİZYON 
• Bölge ve ülkemizin sağlık sorunlarını irdeleyecek ve çözümlerine katkıda 

bulunacak geniş ölçekli multidisipliner bilimsel araştırma projelerinde yer almak, 

bu projelerin sonuçlarının akademisyenlere, yöneticilere ve kamuoyuna 

duyurulması ve tartışılması için çaba göstererek görüşleri dikkate alınan ve 

benimsenen bir bölüm haline gelebilmek. 

• Halk Sağlığı Anabilim Dalı Lisans ve Lisansüstü eğitiminin istihdam edileceği 

kurumların sunacağı hizmete ve halkın temel sağlık gereksinimlerine göre 

standardizasyona gidebilecek ve uygulamalı eğitimin her zaman baskın olduğu 

Ulusal Halk Sağlığı Eğitim Programların geliştirilmesine uluslararası gelişmeleri 

de takip ederek katkı sağlamak. 

 

DEĞERLER  
 Adalet ve tarafsızlık 

 Bilime ve analitik düşünceye inanmak 

 Ekip bilinci ile çalışmak 

 Etik ve ahlaki değerlere sahip olmak 

 İfade özgürlüğüne saygılı olmak 

 İşbirliğine açık olmak 

 Kuruma bağlılık 

 Liyakat 

 Sorumluluk bilincine sahip olmak 

 Şeffaflık 

 Veri ve bilgiye dayalı karar almak 

 Verici olmak ve bilgiyi paylaşmak 

 Yaratıcılık 

 Yenilikçilik 

 

 

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER 

Amaç 1: Eğitim programlarının yapısını güçlendirmek.  

• Hedef 1.1: Halk sağlığı alanında ulusal ve uluslararası uygulamaları takip ederek, 

eğitim programımıza bu alandaki gelişme ve değişikliklerle güncellemek,  

• Strateji 1.1: Literatür ve seminer saatlerini programlayıp, uygulamak. Öğretim 

üyelerinin bu etkinliklere maksimumu katılım ve katkılarını sağlamak 

• Hedef 1.2: Dönem VI öğrencileri için “Halk Sağlığı Ders Notları” ve “Birinci 

Basamak Çalışma Notları” hazırlamak.  
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• Strateji 1.2: Anabilim dalımızda çalışan öğretim üyelerinin alanları ile ilgili ders 

notlarını güncelleyerek, ders ve çalışma notları hazırlamasını sağlamak. 

Amaç 2: Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi Kurmak  

• Hedef 2.1.: Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi Kurmak  

• Strateji 2.1. İl sağlık müdürlüğü ve Sağlık bakanlığı nezdinde girişimlerde 

bulunarak, Sağlık Eğitim ve Araştırma bölgesini kurmak.  

• Hedef 2.2.: Kurulan sağlık eğitim ve araştırma bölgesinin yönetimine Halk Sağlığı 

Anabilim Dalından öğretim üyelerinin katılımını sağlamak  

• Strateji 2.2: Kurulan Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesinin yöneticiliğinde yer 

alabilmek için sağlık müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunmak. 

Amaç 3: Tıp Fakültesi bünyesinde eğitim ve hizmete yönelik halk sağlığı laboratuarı 

kurmak.  

• Hedef 3.1: Lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin temel sağlık hizmetlerinde 

yapacakları laboratuar çalışmalarını bu laboratuarlarda yapmasını sağlamak.  

• Strateji 3.1: Eğitim ve hizmet amaçlı bir Halk Sağlığı Laboratuarı kurmak için 

girişimde bulunmak.  

• Hedef 3.2: Bulunduğumuz bölgede çevre sağlığı konusunda referans bir 

laboratuar haline gelmesini sağlamak.  

• Strateji 3.2: Kurulan laboratuarın referans bir laboratuar olabilmesi için gerekli 

girişim ve çalışmaları yapma. 

Amaç 4: Ulusal yayınlarımızı %25, uluslararası yayınlarımızı %25 artırmak.  

• Hedef 4.1: Yeni projeler hazırlayıp, tamamlamak.  

• Strateji 4.1: Yerel ve ulusal multidisipliner projeler yapmak için çalışmak 

 

 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

Eğitim: Öğretim üyesi başına lisans ve lisansüstü öğrenci sayısı, öğretim üyesi başına 

ders saati, öğretim üyesi başına tez araştırma sayısı, mezun memnuniyeti.  

 

Araştırma: Öğretim üyesi başına ulusal ve uluslar arası yayın sayıları, öğretim üyesi 

başına atıf sayıları, öğretim üyesi başına sözlü ve poster bildiri sayısı, öğretim üyesi 

başına proje sayısı, öğretim üyesi başına kongre katılım sayısı.  

 

Hizmet: Laboratuarımız olduğu zaman, aylık ve yıllık laboratuar tetkik sayısı.  
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16- PATOLOJİ ANABİLİM DALI  
 

MEVCUT DURUM 
Öğretim Kadrosu/Ders Yükü (Lisans Eğitimi) 

Öğretim Üyesi  

  Profesör: 5 

  Doçent: 1 

   Yardımcı Doçent:  1 

                        Öğretim görevlisi: 1 

 Ders veren öğretim elemanı sayısı: 7 

 

Yıllara Göre Personel İhtiyaç Durumu 

            2014- 1 Araştırma görevlisi, 1 teknisyen 

            2015- 1 araştırma görevlisi, 

            2016- 2 araştırma görevlisi, 1 öğretim üyesi 

            2017-3 araştırma görevlisi 

            2018- 4 araştırma görevlisi 

 

 

 

DEĞERLERİMİZ 
 Bilimsellik 

 Denetlenebilirlik 

 Etik 

 Güncel ve çağdaşlık 

 Güvenilirlik 

 İnsana ve doğaya saygı 

 Mahremiyete saygı 

 Yetkinlik 

 

 

Hizmet ve Ürünler 
- Biyopsi: 12534/Yıl 

- Sitoloji: 6603/Yıl 

- Frozen:203/Yıl 

- İmmünhistokimya: 8043 adet/Yıl 

- Histokimya:6804 adet/Yıl 

- İmmün floresan: 86 olgu/Yıl 

- Elektron mikroskopi: 19 olgu/Yıl 

- Medikal Otopsi :8/Yıl 

  
- Yıllık Döner Sermaye Geliri: 1.250.000 TL/Yıl 

 

 

GÜÇLÜ YANLAR  
 Yeniliğe açık akademik kadro 

 Teknik donanım güçlü 

 Kütüphane kaynaklarının zengin olması 
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ZAYIF YANLAR 
 Moleküler tanı yöntemlerinin uygulanmaması. 

 Bazı patoloji alt seksiyonlarında özelleşmiş uzman bulunmaması. 

 

 

 

GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YANLAR 
 Fiziksel mekanın yetersizliği 

 Yeni yöntemlerin tanı ve tedavide ağırlığının artmış olması 

 Kalite kontrol sisteminin olmaması 

 

 

 

KURUM DIŞI FIRSATLAR 
 Yeni yöntemlerin tanı ve tedavide ağırlığının artması. 

 AB üyeliği sürecinde bir ülke olmamız. 

 Eğitim ve sağlık hizmeti alanında akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi. 

 

 

 

MİSYONU 
3 görev alanında; 

1- Eğitim çalışmaları:   

- Önlisans ve lisans düzeyinde  Tıp Fakültesi ve sağlık ile ilgili diğer yüksek 

okullara,  

- Yüksek lisans, uzmanlık ve doktora düzeyinde progamlarda, 

- Kamuya gerekli durumlarda patoloji teorik ve pratik eğitimi vermek. 

2- Araştırma: 

- Sitoloji ve patoloji alanında ileri ayırıcı tanı, prognostik ve prediktif 

değerler açısından önem taşıyan çalışmalar yapmak.  

3- Sağlık Hizmeti:  

- Doku ve hücre düzeyinde ileri bilgi, deneyim ve teknolojiye dayalı tanı 

çalışmaları gerçekleştirmek. 

 

 

 

 

VİZYONU 
Bilimsel araştırmalarıyla öne çıkan, eğitim ve tanı hizmetleriyle örnek gösterilen, uluslar 

arası akredite olmuş bir anabilim dalı olmaktır. 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇLAR 

            Stratejik Amaç I 
Tanı aşamasında, uzmanlık eğitimi ve araştırmalarda ileri moleküler tekniklerin 

(ISH, DNA microarray, PCR v.b) yer alması.  
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Hedef : 
Bu amaç için bir patoloji uzmanının belirlenecek yetkin laboratuarlarda eğitim 

almasının sağlanması ve gerekli donanımın kazandırılması. 

 

            Stratejik Amaç II 
Akademik ve teknik kadronun genişletilmesi. 

Hedef: 
Beş yıl içinde öğretim üye ve teknisyen sayısının %10 arttırılması. 

Beş yıl içinde yumuşak doku patolojisi ve moleküler patoloji konusunda en az bir 

uzmanın yetiştirilmesi. 

 

 

 

KURUM DIŞI TEHDİTLER 
 Bölgede hizmet veren patoloji laboratuar sayısının artması. 

 Sağlık ve Maliye Bakanlığının sağlık hizmeti ve ücretlendirme politikası.  

 Moleküler patoloji tekniklerinin başka bölümlerde kullanılıyor olması. 

 Akademik personelin ücretinin düşük olması. 

 
 

 

 

 

 

17- BİYOKİMYA LABORATUVARI    
 

Hastanemiz Biyokimya laboratuarının gerek eğitim (araştırma görevlisi, lisans ve 

yüksek lisans ve teknisyen eğitimi alanında) gerekse hasta hizmetlerinin belirtilen süreç 

için (2014-2018) devamlılığının sağlanması ve her alanda geliştirilebilmesi için aşağıda 

belirtilen noktalar stratejik plan içine alınmıştır. 

 

I. Laboratuar hizmetinin sunulduğu alan günümüz akredite (15189) laboratuar 

şartlarına getirilmelidir. 

A) Hasta kabul, örnek toplama, laboratuara kabul ve laboratuar alt 

ünitelerine dağıtım. 

B) Laboratuar tarafından hastalara uygulanan testler ( oral glokoz yükleme 

testi gibi) için uygun mekanın oluşturulması. 

C) Laboratuar içi tüm alt ünitelerin çalışma mekan alanları, alanın çalışmaya 

uygunluğunun akreditasyon şartlarına getirilmesi. 

D) Laboratuar içi üniteler ve bu ünitelerdeki cihazlar için standart kalite 

takip formlarının yeniden gözden geçirilmesi ve akredite şartlara 

getirilebilmesi, elde edilen evraklar için uygun saklama şartlarının 

oluşturulması. 

E) Laboratuarda kullanılan sarf ve kimyasallar için uygun saklama depo ve 

odalarının oluşturularak, içeriklerinin on-line takibinin saptanması. 

F) Laboratuar içi bilgi işlem ağı (LİS) ve hastane bilgi işlem ağının (HIS) 

preanalitik ve postanalitik hataları en düşük düzeye düşürecek şekilde 

yeniden gözden geçirilmesi, 

G) Hizmet içi eğitim için gerekli eğitim alanları oluşturulması. 

 

II.  Laboratuar test menüsünün yeniden gözden geçirilerek optimize edilmesi 
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III.  Laboratuarda çalışan tüm personel için gerekli eğitim çalışmalarının yeniden 

yapılandırılması yapılıp uygulanması. 

IV.  Çalışanların sosyal ve ekonomik gereksinimleri için idare ile işbirliğinin 

geliştirilerek çalışma, performans ve verimliliğin arttırılması. 

V.  Laboratuarın uluslar arası ve ulusal kabul gören kuruluşlarca akreditasyonunun 

sağlanması. 

 

 
 

 

 

 

18- ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI  
 

VİZYONU 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalının vizyonu nitelik ve nicelik olarak uluslar arası standartlarla uyumlu 

olarak, bilimin gelişmesine katkıda olmak, geleceğimiz olan çocuk-ergenlerin ruh 

sağlığını korumak, bozulmuşsa tedavi etmek, toplumun ruh sağlığını korumak ve 

iyileştirmek için tüm gücüyle çalışan anabilim dalı olmaktır. 

 

 

MİSYONU 
Ulusal ve uluslar arası ilkeler doğrultusunda çocuk-ergen ruh sağlığında uygar, çağdaş 

eğitim, araştırma ve uygulama hizmetlerini eğitilmiş kişilerle sürdürmek ve bunu 

toplumun %40’ını oluşturan çocuk-ergen grubunun yararına olması için uygulamaktır. 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇLAR 
 Dürüstlük 

 Adalet 

 Yenilikçilik 

 Etik değerlere bağlılık 

 Hoşgörülü olmak 

 Hesap verebilirlik 

 Toplumsal sorumluluk 

 Katılımcılık 

 Sorumluluk bilinci 

 İşbirliğine açık olmak 

 

 

 

MEVCUT DURUM 

Eğitim kadrosu/Ders yükü: KTÜ Tıp Fakültesinde Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı ülkemizdeki tüm çocuk-ergen ruh sağlığı anabilim dalları 

içinde 5.sırada kurulmuştur. 1996 yılından itibaren Anabilim Dalı olarak işlev 

görmektedir. Anabilim dalımızda 1 (bir) öğretim üyesi (Prof. Dr.), 5 (beş) araştırma 

görevlisi, 2 (iki) sekreter bulunmaktadır. 
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Hizmet: Anabilim dalımızın yataklı servisi olmayıp randevu sistemi ile çalışan 

poliklinik hizmeti vermektedir. 

 

 

 

GÜÇLÜ YANLAR 
 Uzun yıllar Karadeniz bölgesinde tek hizmet veren klinik olmamıza rağmen 

yoğun başvurusu sayısına karşın ödün vermez şekilde nitelikli hasta bakımı ve 

uzun muayene süresi. 

 Nitelikli konsültasyon ve liyezon hizmetleri. 

 Tüm ders yükü ve hizmet yükünün tek öğretim üyesinde olmasına karşın 

nitelikli yayınlar. 

 Toplum eğitimi (radyo, okul konferansları, öğretmen ve anne-babalara eğitici 

konferanslar). 

 Bölgeye otistik çocuklara yönelik okul kazandırılması. 

 Diğer çocuk-ergen ruh sağlığı ve hastalıkları anabilim dalları ile etkin iletişim 

ve işbirliği içinde olmak. 

 Dışarıdan gelen tüm rotasyon taleplerinin kabul edilmesi. 

 

 

GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YANLAR 
 Akademik kadroda klinik psikolog, uzman psikolog olmayışı. 

 Eğitim araç-gerecinde, fiziksel koşullarda, mekanda poliklinik ortamında 

kısıtlılık. 

 Oyun odasının yokluğu. 

 Yurt dışı yayınların sayılarının sınırlılığı. 

 Hasta yükünün çokluğu ve çalışan eleman azlığı nedeniyle araştırmaya ayrılan 

zamanın azlığı. 

 

FIRSATLAR 

 
 Ülkemizde yeni ve gelişen bir anabilim dalı olması. 

 Hizmet üretilen alanların çeşitliliği nedeniyle ulusal ve uluslar arası ruh sağlığı 

politikalarının belirlenmesinde söz sahibi olması. 

 

TEHDİTLER 

 
 Başvuru sayısının fazlalığı nedeniyle randevu sistemimizin niteliğinin 

korunmasında güçlükler. 

 Hizmet yükü öğretim üye sayısının azlığı nedeniyle araştırma sayısının 

etkilenmesi. . 

 

 

 

HEDEFLER 

 
 Eğitim: Çağdaş nitelikli eğitim hizmetleri üretebilmek. 

 Nitelik: Birinci basamak hekimlerin eğitimi, psikolog ve diğer sağlık 
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personelinin eğitimi ve sürekli mesleki eğitim çalışmalarının artırılması. 

 Nicelik: Araştırma görevlileri, öğretim görevlisi, uzman, öğretim üyesi 

kadrolarının artırılması. Psikolog, diğer yardımcı sağlık personeli 

kadrolarının artırılması (özel eğitim uzmanı, çocuk gelişim uzmanı, sosyal 

hizmet uzmanı). 

 Araştırma: Nitelikli bilimsel araştırma ve yayınların artırılması. 

 Hizmet: Nitelikli hizmet sunmak ve buna ulaşmak için insan gücü planlaması 

yapılmalı, araştırma görevlisi, uzman, öğretim üyesi, psikolog, özel eğitim 

uzmanı, sosyal hizmet uzmanı olmalı. 

 Alt Yapı:  

o Çocuk-ergen ruhsal bozukluklarının niteliği ve yaş rubu dikkate 

alındığında bu hastalar için yataklı bir çocuk psikiyatri servisinin olması 

ve içinde gündüz hastanesi, meşguliyet ve rehabilitasyon ünitesi, bebek 

birimi olması.  

o Yataklı servis açıldığında yardımcı sağlık personeli kadrolarının 

sağlanması. 

o Anabilim dalının mekansal koşullarının araç-gereç donanımının nitelikli 

eğitim, araştırma ve uygulama hizmetleri verebilecek düzeye taşınması. 

o Anabilim dalı içinde kendi dersliğinin oluşturulması. 

o Oyun odasının olması. 

o Eğitim amaçlı çağın gereklerine uygun eğitm araç-gerecinin sağlanması. 

 

 

 

 

 

 

 

19- ADLİ TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI  
 

VİZYON 
 Adli tıp ve adli bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde etkin, saygın, 

bilim ve teknolojide öncü, alanında profesyonel eğitimler vermek, kendini sürekli 

yenileyerek, güvenilir, tarafsız ve yüksek nitelikte bilirkişilik hizmeti vermek.  

 

 

 

MİSYON 
 Mezuniyet öncesi, Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve 

Enstitülerde öğrencilere teorik ve pratik adli tıbbi yeterli eğitimlerin düzenli bir 

şekilde verilmesi, 

 Akademik etkinlikler düzenlenmesi, 

 Bilirkişilik hizmetlerinde; hızlı, güvenilir, yetkin, tarafsız, gizlilik ilkelerine bağlı, 

insan haklarına saygılı bilimsel bilgi ve görüş oluşturmak, 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇLAR 
 Eğitici kadrosuyla, personeliyle, teknik imkanları ve fiziki koşullarıyla örnek bir 

adli tıp anabilim dalı haline gelmek, 



89 

 

 Poliklinikleri, otopsi salonu ve laboratuarlarıyla önemli ve işlevsel bir konuma 

geçmek, 

 Sık aralıklarla kongre yada sempozyum düzenlemek, 

 Mahkemelere yeterli nitelik ve nicelikte bilirkişilik hizmeti sunmak, 

 Tıp fakültesinde adli tıp eğitim ve öğretiminin Dönem V’de ve staj grupları 

şeklinde yapılmasını sağlamak, 

 

 

 

MEVCUT DURUM 

Öğretim Kadrosu/Ders Yükü 
 Öğretim Üyesi ve Elemanı Sayısı 

o Profesör                  0 

o Doçent                     2 

o Yardımcı Doçent    0 

 Ders Veren Öğretim Üyesi Sayısı   2 

 

Dershane/Laboratuar 
 Dersler Dönem III anfisinde yapılmaktadır. Anabilim dalına ait dershane 

ve laboratuar bulunmamaktadır. 

 

Hizmet 
 Anabilim dalımızın tüm eğitim, toplantı ve idari hizmetleri iki öğretim 

üyesi tarafından yürütülmektedir.  Ayrıca anabilim dalımızda 1 araştırma 

görevlisi doktor ve 3 memur çalışmaktadır. 

 

           Yıllık Döner Sermaye Gelirleri 
 Anabilim dalımızın düşük oranda olan döner sermaye gelirleri muayene ve 

raporların faturalandırılmaya başlaması ile  artma eğilimindedir. Klinik 

bir branş olan anabilim dalımız ciddi derecede gelir getiren anabilim 

dallarından biri haline gelecektir. 

 

 

 

GÜÇLÜ YÖNLER 
 Eski, köklü bir üniversite içinde yer alınıyor olunması, 

 İlimizde çok sayıda otopsi yapılıyor olması ve buna paralel olarak her öğrencinin 

gördüğü ve katıldığı otopsi vaka çeşitliliği ve sayısının üst düzeyde olması, 

 Özellikle yakın ilişkide olunan dallar başta olmak üzere birimler arası diyaloğun 

ve işbirliğinin üst düzeyde olması, 

 İdari birimler tarafından yeterli desteğin verileceği inancının bulunması. 
 

 

 

ZAYIF YÖNLER 
 Personel sayısında yetersizlik, 

 Fiziki imkanlar konusunda yetersizliklerin bulunması, 

 Üniversite bünyesinde otopsi salonunun bulunmaması, 

 Otopsi yapılan yerin üniversite dışında ve uzak olması, 
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 Adli tıp derslerinin henüz yeterli klinik eğitimi almamış olan Dönem III 

öğrencilerine ve anfi dersi şeklinde verilmesi. 

 

 

 

FIRSATLAR 
 Gerek üniversitemizin ve gerekse Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı’nın 

imkanları dikkate alındığında çevresindeki pek çok şehire kaliteli hizmet veren 

önemli merkezler olmaları, 

 Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesinin aynı zamanda Adli tıp Kurumu Trabzon 

Grup Başkanlığını da yürütüyor olması. 

 

 

 

TEHDİTLER 
 Adli tıp ve adli bilimlerin süratle gelişmesi ve multidisipliner olması nedeniyle 

mevcut imkanlarla takip etmekte ve uygulamada güçlükler yaşanması, 

 Personel eksikliği ve fiziki şartların uygun olmaması nedeniyle hizmette 

aksaklıklar yaşanması, 

 adli hizmetlerde bilirkişi olarak zorunlu kalınmadığı taktirde üniversitelerden 

yararlanılmaması. 

 

 

 

HEDEFLER 

o Hizmet 
 Adli tıp ve adli bilimler ile ilgili daha fazla bilirkişilik hizmeti verilmesi, 

 

o Altyapı 
 Tıp Fakültesi çatısı altında otopsi yapabilecek teknik imkanlara sahip 

olabilmek, 

 Lisans ve lisans üstü eğitimler için uygun altyapının oluşturulması, 

  “Klinik adli tıp” polikliniği imkanlarının genişletilmesi, ”çocuk istismarı” 

polikliniğinin açılması, 

 Şartlar uygun olduğunda adli amaçlı kullanılmak üzere laboratuarlar 

açılması (Adli Toksikoloji Lab, Adli DNA Lab, vb gibi). 

 

 
 

 

 

 

20- TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI  
 

Kuruluş:   
Temel Tıp Bilimleri Bölümü Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1986 

tarihinde kurulmuştur.  Anabilim Dalı Başkanlığı, 1986-1994 yılları arasında Prof. Dr. 

Recep BİNGÖL, Ekim 1994- Nisan 1999 tarihleri arasında kadar Doç. Dr. Murat 
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ERTÜRK tarafından yürütülmüştür. Anabilim Dalı başkanlığını Nisan 1999-Şubat 2000 

tarihleri arasında Doç. Dr. Ali Osman KILIÇ, Şubat 2000 ile Ekim 2003 tarihleri 

arasında Y. Doç. Dr. Faruk AYDIN yürütmüştür.  

 

Anabilim Dalı başkanlığı 31 Ekim 2003 tarihinden itibaren Prof. Dr. Murat ERTÜRK 

tarafından yürütülmektedir. 

 

1994 yılına kadar 1 öğretim üyesi ile faaliyet gösteren anabilim dalı, Tıp Fakültesi 

Dönem II ve III öğrencilerine Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji eğitimi vermiş, son 

derece kısıtlı olanaklarla özellikle genel bakteriyoloji konusunda araştırma 

faaliyetlerinde bulunmuştur. Anabilim dalımızın ismi 2009 yılında ülke genelinde 

değiştirilerek Tıbbi Mikrobiyoloji olarak belirlenmiştir. 

Anabilim dalımız’da 2005 yılı Eylül ayından itibaren “Hasta Hizmetleri Laboratuvarı” 

adı altında rutin hasta hizmeti yürütülmektedir. Bugün anabilim dalında Prof. Dr. 

Faruk AYDIN, Doç. Dr. Neşe KAKLIKKAYA, Doç. Dr. İlknur TOSUN, Doç. Dr. Gülçin 

BAYRAMOĞLU, Y. Doç. Dr. C. Kurtuluş BURUK ve 7 adet araştırma görevlisi ile 

sayısı yıllara göre değişen yaklaşık 35 adet (devlet memuru, sözleşmeli veya cihaz 

sorumlusu teknisyen) ile daha geniş bir sahada rutin hizmet, eğitim/öğretim ve araştırma 

faaliyetlerinde bulunmaktadır. 

Bakteriyoloji alanında araştırma faaliyetleri daha ileri düzeye taşınırken, tam teçhizatlı 

viroloji ve moleküler mikrobiyoloji laboratuarları ile kategori 3 (HIV ve benzeri düzeyde 

önemli mikroorganizmaların çalışılabileceği şartlar) düzeyinde araştırma bir araştırma 

laboratuarı ve doğal ve sentetik bileşiklerin biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi 

sürecinde kullanılan bir laboratuar organizasyonu devam etmektedir. 

Anabilim Dalımız kuruluşundan 2013 yılına kadar 20 mikrobiyoloji uzmanı, 8 doktora 

ve 30 yüksek lisans öğrencisi yetiştirmiştir. Anabilim dalımızda DPT, Tübitak ve 

üniversitemiz BAP birimi tarafından desteklenen ve mikrobiyolojinin çeşitli 

alanlarındaki çok sayıda araştırma projesi yürütülmüştür. Bugün halen Tıp, Diş 

Hekimliği ve Eczacılık fakültelerinin Mikrobiyoloji derslerinin yanısıra Lisans üstü 

eğitim faliyetlerine de devam edilmektedir.  

 

 

 

VVİİZZYYOONNUU  
Ülkemizde mikrobiyolojik tanıda yüksek bilgi ve teknoloji gerektiren testlerde referans 

laboratuvar olmak, Klinik Mikrobiyoloji alanında yetkin, donanımlı tıp hekimleri, 

akademisyenler ve mikrobiyoloji uzmanları yetiştirmek, bilimsel faaliyetlerimiz ile 

ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmak ve güçlü uluslararası ilişkilere sahip olmaktır. 

 

 

 

MİSYONU 

 Evrensel insani değerler ışığında, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak üstün 

nitelikli hekim, uzman hekim ve bilim adamları yetiştirmek, 

 Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarının Mikrobiyoloji eğitim programını ön lisans 

ve lisans dersi düzeyinde üstlenmek, 

 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji programı Yüksek Lisans ve 

Doktora programları yürüterek bu alanda bilim adamları yetiştirmek, 
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 Uluslar arası düzeyde bilim dünyasına katkı sağlayacak araştırmalar yapmaktır. 

 Laboratuarımıza ulaşan klinik örneklere, uluslararası standartlarda, hızlı ve 

güvenilir sonuç vermek; bölgemiz insanlarının sağlık sorunları bağlamında her 

türlü ihtiyaca cevap veren kaliteli bir mikrobiyoloji tanı laboratuarı olarak 

gelişmek,  

 Olanakları elverdiği ölçüde bir eğitim kurumu olarak toplum sağlığını hedefleyen 

bilgilendirme kampanyaları düzenlemek, geleceğin bilim insanlarını yetiştirme 

bağlamında ortaöğretim ve lise öğrencilerine bilimsel araştırmayı özendirici 

faaliyetlere bulunmaktır. 

 

 

TTEEMMEELL  DDEEĞĞEERRLLEERRİİMMİİZZ    
 İnsan sevgisi  

 Adalet ve şeffaflık  

 Bilgi ve veriye dayalı, objektif karar verebilme  

 Yaratıcılık ve yenilikçilik  

 Takım halinde çalışmak; Demokratik çalışma ortamı; Hoşgörülü olmak  

 Sürekli eğitim-öğretime açık olmak; Toplumsal sorumluluk ve hesap verebilirlik  

 Çevre bilinci  

 Dürüstlük  

 Akademik özgürlük  

 Sorumluluk bilinci  

 İşbirliğine açık olmak  

 Katılımcılık  

 Sürekli eğitim-öğretim  

 Araştırmacı ruhu  

 Liderlik  

 Topluma katkı ve iyi yurttaşlık  

 İdealist olmak 
 

 

 

STRATEJİK AMAÇLAR 
1. Mezuniyet öncesi Mikrobiyoloji eğitiminin standartlarını yükseltmek. 

2. Mikrobiyoloji uzmanlık, yüksek lisans, doktora ve post-doktora eğitimini 

uluslararası standartlara ulaştırmak. 

3. Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık eğitiminin ulusal ve uluslararası akreditasyonu 

daha hızlı, güvenilir, standart ve kesintisiz rutin mikrobiyoloji laboratuar hizmeti 

vermek. 

4. Kültür koleksiyonunun oluşturulması. 

5. Biyotest laboratuarı. 

6. Araştırma faaliyetleri. 

7. Üst düzey bir Mikobakteriyoloji Laboratuvarı oluşturmak. 

8. Moleküler tanı laboratuvarının geliştirilmesi. 

9. Bazı tanı testlerinde referans laboratuvar olmak. 
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STRATEJİK AMAÇ-1 
Daha hızlı, güvenilir, standart ve 24 saat rutin mikrobiyoloji laboratuvar hizmeti 

vermek. 

Hedefler  
 Kliniklerle toplantılar düzenleyip geri bildirim almak. 

 Eğitilmiş ve kadrolu teknisyen sayısını artırmak. 

 Çalışanlarla bilgilendirme toplantıları yapmak. 

 Çalışanlara memnuniyet anketi düzenlemek. 

Performans ölçütleri 
 Kliniklerden sağlanan geri bildirimler. 

 Memnuniyet anket sonuçları. 

 

 

STRATEJİK AMAÇ- 2 
Üst düzey bir Mikobakteriyoloji Laboratuvarı oluşturmak. 

Hedefler 
 M.tuberculosis complex izolatları ayıran system oluşturmak. 

 Atipik mikobakterileri ayıran system oluşturmak. 

 Mikobakteri epidemiyolojisi yapmak. 

 
Performans ölçütleri 

 Tanımlanan mikobakteri suşu çeşidi. 

 Saklanan suş sayısı. 

 Bu konuda yapılan çalışma sayısı. 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ- 3 
Kültür koleksiyonunun oluşturulması; 

HHeeddeefflleerr  
 Yapılacak çalışmalarda kontrol grubunu ve standart çalışma 

protokollerinin oluşturulmasında kullanılmak üzere uluslarası kültür 

koleksiyonlarından (ATCC gibi) temin edilen suşların çoğaltılması ve 

saklanması. 

 Klinik izolatlardan özellikleri tanımlanmış olanların çoğaltılması ve 

saklanması. 

 Performans ölçütleri. 

 Klinik izolatlardan ve uluslararası standart suş sağlayıcılarından temin 

edilen, çoğaltılan ve saklanan suş sayısı. 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ- 4 
BİYOTEST laboratuarı 

Hedefler 
Kimyasal sentez ürünleri ve organik bileşiklerin biyolojik aktivitelerinin 

araştırılmasında referans laboratuvar olmak: Bu maddelerin antibakteriyel, 
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antifungal, antiviral, antitümoral ve antioksidan etkilerinin araştırılması. 

Performans ölçütleri 
Yapılan araştırma sayısı. 

Yayın sayısı. 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ-5 
Araştırma faaliyetleri. 

Hedefler 
Helicobacter pylori, antimikrobiyal direncin evrimi, kandidalar, kimyasal 

maddelerin biyolojik aktiviteleri, salgınların epidemiyolojileri, stafilokoklar, 

enfeksiyon etkenlerinin moleküler tanısı konularında temel ve epidemiyolojik 

araştırmalar yapmak . 

Performans ölçütleri 
Yayın sayısı. 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ- 6 
Moleküler tanı laboratuvarının geliştirilmesi. 

Hedefler 
 Real-Time PCR cihazı satın alarak, IVD zorunluluğu olmayan testler 

için dışa bağımlılıktan kurtulmak. 

 Pozitif control plazmidlerini ve internal control ürünlerini oluşturarak 

validasyonları tamamlamak.  

 Standardize bir şekilde nükleik asit izolasyonu yapabilmek. 

 Enfeksiyon etkeni olan mikroorganizmaların moleküler epidemiyolojik 

analizlerinin yapılması. 

Performans ölçütleri 
 In house valide test sayısı. 

 Bu konuda üretilen yayın sayısı. 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ- 7 
İnfluenza virüs tanısında referans laboratuvar olmak. 

Hedefler 
 Moleküler tanı laboratuvarı bünyesinde insanda infeksiyon yaptığı 

tanımlanan veya hastalık yapma potansiyeli olan influenza virus 

tiplerinin H ve N genlerini ayıran primerler ve prob satın almak. 

 Real-Time PCR yöntemiyle hızlı tanı yapacak alt yapıyı oluşturmak. 

 Antijen tarama testleri ile hızlı tanı yapacak testleri sağlamak. 

 Antikor saptama yöntemlerini temin etmek 

 İnfluenza virusun üretilebileceği MDCK hücreleri ve/veya embriyonlu 

yumurta üretim sistemini oturtmak. 

 cihazı satın alarak, IVD zorunluluğu olmayan testler için dışa 

bağımlılıktan kurtulmak. 
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Performans ölçütleri 
 İnfluenza virus için referans laboratuvar sertifikası almak. 

 Tanımlanıp toplanan virus suşu sayısı. 

 
MEVCUT DURUM 
ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU 

PROFESÖR     1 

DOÇENT     3 

YARDIMCI. DOÇENT  1 

TOPLAM    5 

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ 

TUS Araştırma Görevlisi  6 

Doktora/Y.lisans Araş. Gör. 5 

 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ 

Uzmanlık eğitimi    7 

Yüksek Lisans Öğrencisi   6 

Doktora Öğrencisi   9 

İDARİ VE TEKNİK PERSONEL 

BİYOLOG     6 

KİMYAGER    3 

TEKNİSYEN              4 

TEKNİSYEN YARDIMCISI 1 

SÖZLEŞMELİ İŞÇİ  1 

FİRMA ELEMANI                         13    

TTOOPPLLAAMM        2288  

 

 

 

FİZİKSEL ALT YAPI 
DDEERRSSLLİİKKLLEERR  

 Tıp Fakültesi Anfileri (Dönem II ve III).   

 Tıp Fakültesi Derslikleri (Lisansüstü).  

 Öğrenci Laboratuvarı. 

 

RUTİN VE ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI (325m
2
).  

 Hasta Hizmetleri Laboratuvarı Bakteriyoloji, Mikoloji, Seroloji ve Parazitoloji 

Laboratuarları (150m
2
). 

 Hasta Hizmetleri Laboratuvarı Moleküler Tanı Laboratuarları (50m
2
). 

 Hasta Hizmetleri Laboratuvarı Tüberküloz Tanısı Laboratuvarı (50m
2
). 

 Hücre kültürü laboratuvarı (25m
2
) 

 Besiyeri hazırlama ve sterilizasyon laboratuvarı (50m
2
). 

 

 

WEB SAYFASI:  
http://meds.ktu.edu.tr/?meds=25&task=5 

 

 

 

http://meds.ktu.edu.tr/?meds=25&task=5
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GÜÇLÜ YANLAR 
 Motivasyonu yüksek, iyi yetişmiş akademik personel. 

 Genç ve dinamik kadro. 

 Araştırma olanaklarımız.  

 Bilimsel toplantılara katılım.  

 Tıpta uzmanlık, Yüksek Lisans ve Doktora eğitim eğitimi programımızın olması  

 İldeki diğer kurumlarla ilişkilerimiz.  

 Diğer üniversite ve hastanelerdeki Mikrobiyoloji Birimleri ile güçlü ilişkiler.  

 Üniversitemiz diğer fakültelerindeki Mikrobiyoloji Birimleri ile güçlü ilişkiler.  

 Veri tabanlarına online ulaşılabilmesi.  

 Merkezi kütüphane hizmetlerinin yüksek düzeyde sunulması.  

 Farklı teknolojik uygulamaları yapabilecek bilgi birikiminin olması.  

 Gelişmeye ve klinikle işbirliğine açık ve güncel teknolojik gelişmelerden doğrudan 

etkilenen bir alanda çalışıyor olmamız.  

 Makine ve teçhizat altyapısı. 

 Bölümümüzde moleküler mikrobiyoloji laboratuarının kurulmuş olması.  

 TUBİTAK, DPT vb. fon sağlayan kuruluşlardan proje destekleri almış olmak.  

 Ulusal ve uluslar arası ortak çalışmalara dahil olmak.  

 

 

 

ZAYIF YANLAR 
 

 Araştırma görevlisi sayısı yetersizliği.  

 Teknisyen sayısı yetersizliği.  

 İdari personel yetersizliği.  

 Anabilim Dalına ait idari büro, kütüphane, çalışma alanı, laboratuvar eksikliği.  

 Arşivleme için mekan yetersizliği.  

 Ders notu ve kitap eksikliği.  

 Laboratuar iş akış şemalarının tamamlanmamış olması. 

 

 

 

FIRSATLAR 
 

 TÜBITAK, DPT ve Üniversite Araştırma Fonu tarafından verilen araştırma 

destekleri.  

 Uluslararası ortak proje geliştirebilme.  

 Burs ve başka desteklerle yurtdışında mesleki deneyim kazanma. 

 

 

 

TEHDİTLER 
 

 Kadro yetersizliği. 

 Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın hastane binası dışına 

taşınma olasılığı.  
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 Maliye Bakanlığının sık sık değişen ücretlendirme politikası.  

 Mali özerkliğin olmaması.  

 Akademik ve idari personelin ücretinin düşük olması.  

 Projelerin işleyişini zorlaştırıp hızını azaltan bürokratik süreçler.  

 Tıpta uzmanlık tüzüğünün henüz netlik kazanmamış olması. 
 

 

 

HEDEFLER 
 

 Araştırma Görevlisi sayısını artırmak. 

 İdari personel sayı, kalite ve motivasyonunu artırmak. 

 Belirtilen stratejik hedeflere yönelik olarak, akademik ve idari personelin eğitim 

ve yönlendirmelerini tamamlamak. 

 Yakalanan eğitim kalitesini sürdürmek amacıyla, ders notlarını düzenli olarak 

güncellemek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21- ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON ANABİLİM DALI 
 
KTÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’na bağlı iki yan dal, 

Yoğun Bakım Bilim Dalı ve Algoloji (Ağrı) Bilim Dalı bulunmaktadır. Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Anabilim Dalı Ameliyathanede Anestezi Uygulamaları, Anestezi Yoğun 

Bakım Ünitesi, Anestezi Polikliniği, Algoloji Polikliniği ve Ameliyathane Dışı Anestezi 

Uygulamaları başlıkları altında hizmet vermektedir. 

 

 

Anestezi polikliniğinde ameliyat olacak veya girişimsel işlem uygulanacak hastaların 

preoperatif veya işlem öncesi değerlendirilmesi hizmetleri yapılmaktadır. Poliklinik 

hizmetleri sırasında hasta ve hasta yakınlarına günümüzün gerektirdiği şekilde 

aydınlatıcı bilgiler verilmekte ve hastaların onamları yazılı olarak alınmaktadır. Çalışan 

ve hastalar için kısıtlı ve yetersiz olan poliklinik hizmet alanının önümüzdeki dönem 

iyileştirilmesi planlanmaktadır. 

 

 

Ameliyathanede anestezi uygulamalarında açık kalp cerrahisi dahil bütün cerrahi 

bölümlerin (Genel cerrahi, Ortopedi, Beyin cerrahisi, Üroloji, Plastik cerrahi, Çocuk 

cerrahisi, Göz, KBB, Kadın-Doğım, Göğüs cerrahisi, Kalp-Damar cerrahisi) 

ameliyatlarında genel, bölgesel ve periferik sinir blokları olmak üzere tüm anestezi 

yöntemleri uygulanabilmektedir. Ayrıca karaciğer ve böbrek nakli için de anestezi 

verilmektedir. Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık öğrencilerinin ve Tıp Fakültesi 

dönem 5 stajerlerinin pratik eğitimleri ameliyathanede yapılmaktadır.  Önümüzdeki 

dönem bu hizmetlerin ve eğitimin sürdürülmesi ve yeni ameliyathanenin hizmete 

girmesiyle ameliyat oda sayısının iki katına çıkartılması planlanmaktadır.  
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Ameliyathane dışında anestezi uygulamaları kapsamında hastanede yatan veya 

günübirlik girişim için gelen hastalara hasta güvenliği, hasta konforu ve memnuniyetini 

artıracak tarzda anestezi veya sedasyon-analjezi hizmetleri verilmektedir. 

Gastroenteroloji bölümünde endoskopi, kolonoskopi ve ERCP işlemleri; Radyoloji 

görüntüleme birimlerinde bebek ve çocuklar ile sedasyonu gereken erişkin ve yaşlıların 

MR, CT, Anjirografi işlemleri; Nöroradyolojik tanı ve tedavi işlemleri için genel anestezi 

altında A-V malformasyon, intrakranial anevrizma embolizasyonları 

gerçekleştirilebilmektedir. Yenidoğan ve çocukların perkütan girişimleri için yine 

radyoloji anjio ünitesinde anestezi verilmektedir. Radyasyon onkolojisinde radyoterapi; 

Psikiyatride EKT uygulamaları, Kardiyolojide angiografik girişimler için ve Diş 

Hekimliği Fakültesindeki bazı uygulamalar için sedoanaljezi veya anestezi verilmektedir.  

Bu hizmetlerin önümüzdeki dönemde devam ettirilmesi planlanmaktadır. 

 

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Araştırma görevlilerine, Tıp Fakültesi Öğrencilerine ve 

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine akademik takvim kapsamında teorik ve pratik 

dersler, maket üzerinde entübasyon ve kalp masajı gibi uygulamalar anabilim dalımız 

öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık 

eğitimi devam etmektedir. Ulusal ve uluslar arası alanda bilimsel çalışmalar yapmak, 

yayın sayımızı artırmak; panel, sempozyum, geliştirme kursları gibi bilimsel toplantılar 

düzenlemek; başka ünitelerde açılacak bilimsel kurslara katılımları sağlamak eğitim 

çalışmalarımız ve hedeflerimiz arasındadır. Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde pratisyen 

hekimlere Travma Resüsitasyon Kursları ile destek verilmekte, Yoğun Bakım 

Hemşireliği kursları ile Yoğun Bakım hemşirelerinin sertifika programına destek 

olunmaktadır. Hizmet içi eğitim kapsamında personel eğitimi yapılmakta; çalışan ve 

hasta güvenliği, memnuniyet konularında eğitimler planlanmaktadır. 

 

 

Ameliyathanemiz halen 12 ameliyat odası ile hizmet vermektedir. 5 yıllık hedeflerde 

ameliyat oda sayısının onarımı devam eden ikinci ameliyathaneyle 24 ameliyat odasına 

çıkarılması planlanmıştır. İkinci ameliyathanenin12 odasının dağılımı Çocuk cerrahisi 2, 

Göz 2, Plastik cerrahi 1 ve El cerrahisi 1, Kadın-Doğum 2, Kardiyoloji-Kalp cerrahisi 1 

ve 3 Günübirlik ameliyat odaları olarak düşünülmüştür. İkinci ameliyathanenin 

donanımı için gerekli yeni anestezi makineleri, hasta monitörleri ve diğer ihtiyaçlar 

planlanmıştır. Önümüzdeki dönem de yeni ameliyathanenin hizmet vereceği 

hedeflenmektedir. 

 

 

Yoğun Bakım Bilim dalı kapsamında hizmet ve eğitim verilmesi planlanmıştır. Anestezi 

Yoğun Bakım ünitesinde 8 olan yatak kapasitesinin arttırılması ve standartlara uygun 3. 

Basamak 24 yataklı fiziki ve personel özellikleri yeterli yeni bir Anestezi Yoğun Bakım 

Üniteye kavuşulması hedeflenmektedir. Bu konuda devam eden inşaatın bitirilip hizmete 

açılması bu dönmede beklenmektedir. Ayrıca postoperatif ilk 24 saatte yüksek riskli 

hastaların yakın takip ve tedavisi için Postop Anestezi Bakım Ünitesi (PACU) olarak 8 

yataklı ünite gereklidir. Anestezi Servisi adı altında bir servis talebimiz 

Başhekimliğimize iletilmiştir. Üçüncü basamak yeni Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinin 

yüksek standartlardaki monitör, ventilatör, yatak, defibrilatör, ultrasyon, kangazı-

elektrolit ölçüm cihazı gibi donanımlarının planlanması ve alınması gerekecektir. Diğer 

donanımları ve personel ihtiyacı da planlanmalıdır. Yoğun bakım Bilim Dalı’na Yoğun 

bakım yan dal uzmanı yetiştirmek için eğitim programı hazırlanıp kadro talebi 

planlanmaktadır.  
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Algoloji (Ağrı) Bilim Dalı’nda  kronik ve akut ağrılı hastaların tedavi ve takibiyle 

ilgilenen Algoloji (Ağrı) Bilim Dalı, şu anda bir poliklinik odası ile hizmetini 

sürdürmektedir. Postoperatif ağrı tedavisi için hasta kontrollü analjezi yöntemleri 

uygulamaktayız. Önümüzdeki dönemde daha iyi hizmet verebilmek için bir küçük 

müdahale odası, yeni yapılacak ameliyathanede günübirlik girişim odası ve bu odada 

kullanılmak üzere C kollu skopi cihazı ve radyofrekans termokoagülasyon cihazı temin 

edilmesi hedeflenmektedir. 

 

 

Anabilim Dalındaki giderek artan hizmet alanları ve bilim dallarının eğitim ve hizmet 

çalışmaları göz önüne alındığında önümüzdeki dönemde yeterli sayıda öğretim üyesi, 

uzman, asistan, anestezi teknisyen/teknikeri ve hemşire kadrosuna ulaşılması 

hedeflenmektedir. Anabilim Dalının her iki ameliyathane de görev yapacağı Yoğun 

Bakım ünitesindeki hizmetler de göz önüne alınarak asgari standartlara sahip yeterli 

sayıda doktor odaları, nöbet odalarının planlanması ve hazırlaması da gerekmektedir. 

Şu anda Anesteziyoloji ve Reanimasyon anabilim dalımız 45 bölüm içinde en fazla 

performans puanı üreten bölümdür. Önümüzdeki dönem de bu konumumuzu 

sürdürmeyi hedeflemekteyiz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22- ACİL TIP ANABİLİM DALI  
 

MİSYONU 
Doğu Karadeniz bölgesinde, Türkiye’de ve dünyada Acil Tıp alanında önemli 

gelişmelere ve bilimsel araştırmalara öncülük eden, dünya standartlarında bilgi ve 

teknolojinin kullanıldığı ülkemizde ve dünyada tanınan bilim adamları yetiştiren, 

bölgesinde dünya standartlarında Acil Tıp’ın gelişmesi, yaygınlaşması ve yerleşmesine 

öncülük eden, hasta ve çalışma memnuniyetinin en üst konumda olduğu bir merkez 

haline gelebilmek. 

 

 

VİZYONU 
 Dünyada varolan en ileri bilgi ve teknolojiyi klinik uygulamalarda kullanabilmek. 

 Hastanın acil servise geliş, triaj, acil servis reaksiyonu, tanı ve tedavinin her 

aşamasını sorgulayabilmek. 

 Araştırıcı niteliklere sahip olabilmek. 

 Problemlerin çözümü için senaryolar oluşturularak çözüm yolları bulmak, 

tatbikatlar yapmak, klinik problemlerin çözümü amacıyla deneysel problemler 

oluşturabilmek. 

 Profesyonel anlamda koşulsuz hasta memnuniyetini ilke edinmek ve bunun için 

ileri teknoloji kullanabilme kapasitesine sahip olabilmek. 

 Acilde ki tüm personelin düzenli meslek içi eğitimini sağlamak. 

 

 



100 

 

 

MEVCUT DURUMU 
Şuanda anabilim dalında Acil Tıp uzmanı bir doçent, bir yardımcı doçent ve bir öğretim 

görevlisinden oluşan 3 akademik personel ve 15 araştırma görevlisi ile hizmet 

verilmektedir. 

 

Klinikte 6. sınıf tıp öğrencileri ve asistan eğitimi verilmektedir. Halen anabilim dalı 

tarafından verilen staj programı mevcut değildir.  

 

Kliniğimizde halen 6 adet bilimsel araştırma projesi yürütülmekte olup uluslararası 5 

dergiye hakemlik yapılmıştır. 

 

2011 yılı içinde ünversitemiz bünyesinde ulusal kongre ve uluslar arası sempozyum 

düzenlenmiştir. 

 

2010, 2011 ve 2012 yılları içinde bölgesel düzeyde 112 ve acil hekimlerinin eğitimi 

amacıyla ulusal travma derneği ile birlikte bir kez Anabilim Dalı öncülüğünde Travma 

ve Resüstasyon kursu ve ayrıca İleri Kardiak Yaşam Desteği kursları düzenlenmiş olup, 

düzenli olarak önümüzdeki yıllar içinde de bu kursların düzenlenmesi planlanmaktadır. 

Araştırma görevlilerimize ait 2 adet tez çalışması halen yürütülmektedir. 

 

Klinikte yüksek okul düzeyinde eğitimi bulunan acilden sorumlu müdür bulunmaktadır. 

Derslikte bulunan öğretim araçları: Video projektör,  bilgisayar (2),  kütüphane ve 

periyodik dergiler, 1 adet Türkçe, 4 adet İngilizce toplam 5 adet textbook. 

 

Anabilim dalımızda uzmanlık eğitimi verilmektedir. Her bir araştırma görevlisi için Acil 

Tıp Derneği Acil tıp uzmanlık eğitim kılavuzuna göre hazırlanmış eğitimler, asistan 

karnesi uygulaması ile verilmektedir.  

 

Her hafta çarşamba günleri 08-13 saatleri arasında seminer, makale sunumu, teorik,  

pratik eğitim ve senaryolar üzerinde çalışmalardan oluşan eğitim programı 

bulunmaktadır. 

 

 

 

GÜÇLÜ YÖNLERİ 
Alt yapı, personel ve ekipman olarak uluslar arası standartlara yakın acil servis hizmeti 

sunulmaktadır. 

 

Bilimsel çalışmalar açısından ulusal ve uluslar arası arenada bölümümüz başarısını ispat 

etmiştir.  

 

 

 

ZAYIF YÖNLERİ 
Bölgedeki tek referans hastanenin acil departmanı olmamız nedeniyle yoğun bakıma ve 

servislere yatması gereken hasta sayımız oldukça yüksektir. Bu akışı sağlayacak yoğun 

bakım ve servis yatak sayısına hastanemiz henüz ulaşmış değildir. Ancak bu amaçla 

hızla alt yapı güçlendirilmeye çalışılmaktadır. 2013 yılı içinde yeni hizmet binamızda bu 

hastalara daha iyi hizmet verebileceğimizi düşünmekteyiz. 
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Çevre hastanelerle ve 112 birimleri ile koordinasyon henüz istenen düzeye ulaşmamıştır. 

Hasta sevk esasları ile ilgili bazı sorunlar halen devam etmekte olup iyileştirilmesi için 

gereken görüşmeler devam etmektedir. 

 

 

 

FIRSATLAR 
Acil klinik bölgenin referans birimidir. Gelmiş olduğu düzey ve varmak istediği düzey ile 

beraber bölgedeki iller, hatta çevredeki ülkeler (Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan) 

için çekim merkezi olabilir. 

 

 

 

TEHDİTLER 
Yoğun bakım ve servis yatak sayısının yetersizliğinden, acilde yatması gereken hastalara 

yer bulunamaması nedeniyle oluşabilecek sorunlardan kaynaklanan problemler Acil 

servisin seviyesini ve hasta memnuniyetini düşürme riskine sahiptir. 

 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇLAR  
 Bilimsel araştırma ve yayınları teşvik etmek. 

 Yurt içi ve yurt dışı bilimsel çalışmalara aktif olarak katılmak. 

 Yurt içi, yurt dışı kliniklerle ve bilim adamları ile karşılıklı ziyaret, 

  toplantı, konferanslar düzenlemek, bilgi paylaşımında bulunmak ve ilişkileri 

geliştirerek, araştırma görevlisi düzeyinden başlayarak öğretim görevlilerinin de 

yurt dışı, yurt içi saygın merkezlerde çalışmalarını ve belirli konulardaki 

tecrübelerini geliştirmelerini sağlamak.  

 Kliniğimizdeki öğretim üyesi, araştırma görevlisi, yardımcı personel sağlık 

personeli ve diğer personelin sayısını ve niteliğini uluslararası düzeyin üzerine 

çıkarmak. 

 Kliniğimizdeki tıbbi araç-gereç sayı ve niteliğini uluslar arası düzeyin üzerine 

çıkarmak. 

 Acil tıp alanında sayılı merkezlerden biri olmak. 
 

 

 

 
       

23- PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 
       

MİSYONU  
 Çağdaş psikiyatri kavramları, hastalıkların oluş mekanizmaları ve tedavileri 

konusunda bilgi sahibi, ruhsal hastalıkları birinci basamakta en iyi şekilde ele 

alabilecek yeterlikte tıp doktorları yetiştirmek. 

 Psikopatoloji, psikoterapiler, psikofarmakoloji ve nörobilim alanlarında temel ve 

en yeni bilgilerle donanmış, üstün niteliklere sahip psikiyatri uzmanları 

yetiştirmek. 
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 Ülkemizde ve dünyadaki diğer merkezleri ile işbirliği içinde psikiyatrik 

araştırmalar yapan, bilime ve toplum sağlığına katkıda bulunan bilim adamları 

yetiştirmek. 
 

 

 

VİZYONU  
Başta şizofreni, duygudurum bozuklukları olmak üzere psikiyatrinin her alanında 

uzmanlaşmış alt birimlere sahip bir merkez olarak, tıp öğrencilerine en iyi psikiyatri 

eğitimini veren, ülkemizden ve başka ülkelerden tıp öğrenci ve mezunlarının psikiyatri 

eğitimi için başvurdukları, öğrencilerin bilimsel araştırmalara ve toplum ruh sağlığı 

projelerine katıldığı önder bir eğitim ve araştırma kurumu olmak. 

 

 

STRATEJİK AMAÇLAR  
1) Alkol ve madde bağımlılığı, yaşlılık psikiyatrisi, konsultasyon psikiyatrisi, 

psikoterapiler, psikofarmakoloji ve nörobilim alanında eğitim vermek üzere 

uzmanlaşmış öğretim elemanları yetiştirmek. 

 

      Bu amaçla: 

      - Kliniğimizde eğitimlerini tamamlayan genç psikiyatri uzmanları ve öğretim 

görevlilerini ilgili uzmanlık dallarında eğitim almak üzere ülkemizde ve başka ülkelerde 

uzmanlaşmış kliniklerde çalışmaya yönlendirmek. 

      - Gelişmiş merkezlerde bu alanlarda yetişmiş öğretim üyelerini bölümümüzde daimi 

konumda veya geçici olarak çalışmaları için davet etmek. 

2) Tıp öğrencilerine en iyi psikiyatri eğitimini vermek. 

      Önerilen eğitim araçları: 

      - Etkileşimli amfi dersleri  

      - Küçük grup tartışmaları  

      - Görsel-işitsel araçlardan azami ölçüde yararlanmak 

      - Tıp öğrencilerinin tanı koyma ve iletişim becerilerini geliştirmeleri için daha fazla 

sayıda olgu örneği görmelerini sağlamak. 

      - Öğretim üyelerinin öğrencilerle birlikte hasta görüşmesi, tanı değerlendirmesi ve 

tedavi planı yapması 

      - Hasta kayıtlarının öğrencilerle birlikte izlenmesi 

      - Öğrencilerin, öğretim üyeleri veya görevlilerinin denetiminde hasta görmelerinin 

sağlanması. 

 

3) Tıp doktorlarının birinci basamak sağlık hizmetlerinde sık karşılaşılan ruhsal 

rahatsızlıklarla ilgili donanımını arttırmak. 

       Önerilen eğitim araçları: 

       - DSÖ ve diğer ulusal ve uluslar arası ilgili kuruluşlar tarafından hazırlanmış eğitim 

araçları ile anabilim dalımızda fakültemiz deneyliklerinden de olanaklarını kullanarak 

hazırlanacak olan görsel- işitsel eğitim araçlarının bu amaçla kullanılması. 

 

4) Uluslar arası nitelikte eğitim kurumu olmak 

      Önerilen araçlar: 

      - Uluslararası öğrenci değişim programlarıyla başka ülkelerden Türkçe konuşan tıp 

öğrencilerinin kliniğimizde çalışma yapmalarına olanak sağlamak  

      - Başka ülkelerden Türkçe konuşan araştırma görevlilerinin kliniğimizde rotasyon 

yapmalarına olanak sağlamak.    
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MEVCUT DURUM  
Öğretim Kadrosu/Ders Yükü 

 Öğretim üyesi sayısı : 2 

o Bir profesör 

o Bir yardımcı doçent 

 Ders veren öğretim elemanı sayısı : 2 

o Öğretim elemanı başına haftalık ders yükü: 

o Toplam yıllık ders yükü: 2198/2= 1099 

o Toplam haftalık ders yükü:42.2/2=21.1 

   Ders Yükü 

   (2008-2009 Eğitim Yılı) 

   Dershane / Laboratuar 

   -Laboratuar: 

o Uyku laboratuarı 

   -Derslikler:Dönem I ve Dönem III Tıp Fakültesi Amfileri 

Hizmet: 

   -Klinikteki yatak sayısı 18 

   -Yıllık poliklinik hasta sayısı: 

o 2007 yılı için : 10511 poliklinik; 1067 özel muayene hastası görülmüştür. 

Artırılan poliklinik muayene oda sayısı ile yürütülen hasta muayene 

hizmetlerinde artış planlanmaktadır. Özelleşmiş poliklinik hizmetlerinin 

Psikotik Bozukuluklar, Bipolar Bozukluklar başta olmak üzere 2 yıl içinde 

oluşturulması planlanmakatadır. 

   -Yatan hasta sayısı: 

o 2007 yılı için 65 kadın + 56 erkek = toplam 121 (Ağustos 2004 ten itibaren 

tadilat nedeni ile servis kapalı kalmıştır.) 

 

 

 

GÜÇLÜ YANLAR  
 Şizofreni, bipolar bozukluk, kişilik bozuklukları, uyku bozuklukları, 

konsültasyon liyezon psikiyatrisi, psikoterapiler, psikofarmakoloji alanlarında 

bilimsel çalışmalar sürdüren özverili, deneyimli, uzun süredir bölgeyi iyi tanıyan 

öğretim üyeleri. 

 Fiziki koşulları, tedavi olanakları ve tedavi edici ortam bakımdan bölgedeki diğer 

psikiyatri kliniklerinden daha üstün özelliklere sahip psikiyatri kliniği (Anestezili 

EKT, uğraşı faaliyetleri, uzman psikologlar) 

 Bölümün kuruluşundan bu yana yaklaşık 20 yıldır hiç aksamadan sürdürülen ve 

güncel literatüre uygun olarak titizlikle gözden geçirilen öğrenci ve uzmanlık 

eğitim programları. 

 

 

 

GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YANLAR  
 Yeterli sayıda öğretim üyesinin olmaması. 

 Alt dalların oluşturulmamış olması ( Duygudurum bozuklukları, Konsültasyon 

Liyezon Psikiyatrisi, Yaşlılık Psikiyatrisi gibi) 

 Yetersiz hasta yatak sayısı ve poliklinik oda sayısı. 

 Günlük iş yoğunluğu nedeniyle bilimsel araştırmalara ve eğitime yeterli zamanın 

ayrılamaması. 
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 İl merkezleri ve çevre illerdeki sağlık kuruluşları ile yeterli işbirliğinin 

sağlanamamış olması. 

 Psikiyatrik değerlendirme ve ölçümler yapabilecek yetenekte araştırma 

yardımcıları (research assistant) bulunmaması. 

 

 

 

FIRSATLAR 
 Uzmanlık eğitimi sırasında her alanda ve çok sayıda hastanın görülmesi, her 

asistanın hasta takibinde mesleki özgüvenini kazanabilmesi. 

           Kliniğimizde: 

o EKT uygulanan odanın olması. 

o Uyku Laboratuarının olması. 

 Bilimsel içerikli toplantı, kongrelere, kurs ve çalışma gruplarına katılımın 

desteklenmesi. 

 Her türlü kültürel, sportif etkinliğin yer aldığı modern üniversite yerleşkesinden 

yararlanmak. 
 
 

 

TEHDİTLER  
 Alanında iyi yetişmiş, iyi dil dilen ve gelişmiş ülkelerde uzun süre çalışmalar 

yapan uzmanların bölgemizde çalışma konusunda isteksizliği. 

 

 

 

HEDEFLER      

 

Eğitim: 
 Nitelikli öğretim üyesi sayısını arttırmak (3 yıl). 

 Öğretim üyelerinin araştırma alanlarında özelleşmeye gitmesi (3 yıl). 

 Stajyer eğitiminde audio-vizüel eğitim materyallerinin kullanılması (2 yıl)). 

 Asistan eğitiminde teorik ders saatlerinin hastabaşı eğitiminden çıkarılarak 

planlanan ders konularına uygun düzene kavuşturulması (3yıl). 

 Klinik psikolog ve araştırma görevlileri için Bilişsel Davranışçı Terapiler 

eğitiminin tamamlanması (3 yıl). 

 Klinik psikolog ve araştırma görevlileri için Cinsel İşlev Bozuklukları Tedavileri 

ve Alkol Kullanım Bozuklukları Görüşme-Değerlendirme Kurslarının 

düzenlenmesi (2yıl). 

 Toplum ruh sağlığı birimleri ile hem hizmet hem de uzmanlık öğrencilerinin 

eğitimi için işbirliği içinde olmak (3 yıl). 

 Araştırma görevlilerinin hasta görüşme denetimlerinin süpervizyon saatleri ile 

yeniden başlatılması (1 yıl). 

 

Araştırma: 
 Daha fazla sayıda ve daha gelişmiş teknolojileri kullanarak araştırmalar 

yapabilmek üzere, yurt dışı ve yurt içi fonlarla araştırmalara destek bulunması (2 

yıl). 

 Sürdürülen araştırmaların sayısını arttırarak daha fazla sayıda yayın yapmak (5 

yıl). 
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Hizmet: 
 Ulusal ruh sağlığı politikalarında olması arzu edilen toplum ruh sağlığı birimleri 

ile işbirliği içinde olmak (5 yıl). 

 

Altyapı: 
 Poliklinikte uygun teçhizat ile donatılacak bir görüşme odasını hizmete açmak (1 

yıl). 

 İki klinik psikoloğun Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamlayarak klinik 

hizmetlerde en az 1 psikoterapi yönteminin düzenli kullanılabilmesi (2 yıl). 
 

 

 

 

 

 

 

24- ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI  
 

MİSYONU  
 Öğrenci eğitimi: Pediatride son gelişmelerin ışında öncelikli olarak koruyucu 

çocuk hekimliği ve sosyal pediatri alanında tam donanımlı bilgiye sahip, tedavi 

edici çocuk hekimliği alanında ilk planda “hastaya zarar vermeme” kuralını 

meslek ahlakı olarak benimseyen, tedavideki son gelişmeleri hangi kaynaklardan 

nasıl ulaşılabileceğini bilen deontolojiye uyan hekimler yetiştirmektir. 

 Asistan eğitimi: önlenebilir hastalıklardan etkilenmiş, tedavi edilebilir 

hastalıklardan zarar görmüş veya kaybedilmiş çocuklarımızın olmaması için 

literatürdeki son bilgilerle donatılmış Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı 

yetiştirmek. 

 Anabilim dalı: pediatri alanındaki çalışmaları yakından izleyen, uluslar arası 

araştırmaları ile adından bahsettiren, bilimsel deneyimlerini ülkenin ve yörenin 

gereksinimleri ve beklentileri doğrultusunda kullanan bir merkez haline gelmek. 

 

 

 

VİZYONU  
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ön planda koruyucu, ikinci planda ise tedavi edici çocuk 

hekimliğinin pediatrideki son gelişmeler ışığında en üst düzeye taşıyabilecek; bebek 

ölümlerini yılda %4’in altına düşürebilmesinde söz sahibi olabilecek, bölgemizde çocuk 

sağlığı ve hastalıklarına yönelik iyileştirici sağlık politikalarına damgasını vuracak 

sürekli ve aktif çalışan ulusal ve hatta gelişmiş ülkelerin standartlarına yakın bir merkez 

olmaktır. 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇLAR  
 Öğrenci anketlerinde memnuniyetsizlik oranını %20’nin altına çekmek. 

 Öğrencilerin çoğunluğunun tercih edeceği ilgi odağı konumuna gelmek. 

 Tıpta uzmanlık sınavında tercih edilebilirliği artırmak. 

 Ülkenin ve görev yaptığı bölgenin çocuk sağlığı sorunlarını iyi bilen, vereceği 
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sağlık hizmetinde bilgi ve teknolojiyi etkin kullanabilen, üretken ve yakın takip 

eden hekimler yetiştirmek. 

 Mezunlarımızın tercih edilebilirlik oranını artırmak. 

 Pediatride yeterlilik sınavında en az ilk sekiz içine girmek. 

 Anabilim salının teşhis ve tedavi olanaklarını geliştirmek, bölgeden hasta göçünü 

önlemek ve anabilim dalının toplumun ilgi odağı haline gelmesini artırmak 

aracılığı ile toplumu bilgilendirmek. 

 İlgili sağlık kuruluşları ile ortak toplantılar düzenleyerek bölgedeki koruyucu ve 

tedavi edici çocuk sağlığı hizmetlerine öncülük etmek. 

 Verilen sağlık hizmetlerini değerlendirmek ve daha iyi sağlık hizmeti verebilmek 

için toplumda anket çalışmaları yapmak. 

 Uygulamaya yönelik ulusal ve uluslar arası çalışmaların sayısını artırmak. 

 Uluslararası dergide yayınlanmış araştırma sayısını yılda en az 2.5’in üzerinde 

tutmak. 

 Yayın başına düşen atıf sayısını artırmak. 

 Anabilim dalımızda multidisipliner ve pratikte uygulanabilir çalışmalara ağırlık 

vermek. 

 Yan dal uzmanlık öğrenci sayısını artırmak, öncelikli olarak olmayan bilim 

dallarının kurulması, her yan dala en az 2, en fazla 3 öğretim üyesinin görev 

yamasını sağlamak. 

 Teknolojisi, alt yapısı, kadrosu ve daha kaliteli sağlık hizmeti ile referans bölge 

hastanesi konumunu devam ettirmek. 

 Tanı ve tedavi amacıyla başka hastanelere sevk edilen hasta sayısını artırmak. 

 Uluslar arası akredite olabilecek konuma gelmiş hastane ve laboratuar hizmetleri 

sunabilecek hale gelmek. 

 Ulusal çocuk sağlık politikasında yer alacak ve görev üstlenecek öğretim üyesine 

sahip olmak. 

 Ulusal ve bölgesel çocuk sağlığı sorunlarına yönelik projeler üretmek ve bunları 

uygulamaya geçirmek. 

 

 

 

MEVCUT DURUM  
 Öğretim kadrosu ve ders yükü 

 Öğretim üyesi sayısı 

o Profesör: 7 

o Doçent: 4 

o Yardımcı doçent: 4 

 

 Ders veren öğretim üyesi sayısı:15 

o Öğretim üyesi başına düşen haftalık ders yükü sayısı: 2007-2008: 308 

o Toplam yıllık ders yükü: 3705 

o Toplam haftalık ders yükü: 92 

 

 Dershane/laboratuar 

o Laboratuar: yok Beceri laboratuarı: var 

o Dershane: 1 

 Eğitim 

o Öğretim programları 

o Uzmanlık eğitimi: Araştırma görevlisinin teorik ve pratik eğitim 

programları  
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o 360 saat/yıl ders programı vardır 

o 22 saat/ay acil ve yatan hasta tartışması 

o 6 saat/ay asistan dersi (4 sabah, 2 öğle) 

o 5 saat/ay multidisipliner toplantı (radyoloji, çocuk cerrahisi) 

o 6 saat/ay interaktif vaka (4 servis, 2 poliklinik)  

o 4 saat/ay makale 

o 1 saat/ay mortalite 

 Öğretim üyelerinin anlattığı teorik temek eğitim programındaki dersler 

o Sabah: 200 saat/yıl 

o Öğle: 160 saat/yıl 

o Stajer, propodetik: 160 saat/yıl 

 Ders programları 

o DÖNEM 1: 

o DÖNEM 2: 

o DÖNEM 3: 61 saat/yıl 

o DÖNEM 4: 1124 saat/yıl 

o DÖNEM 5: 

o DÖNEM 6: 1320 saat/yıl 

o DİŞ HEKİMLİĞ FAKÜLTESİ: 

 Araştırma 

o Proje sayısı:15 

o Yurt içi fonlar 

 K.T.Ü araştırma fonu:22 

 TÜBİTAK:2 

o Yurt dışı fonlar:- 

o Toplam atıf sayısı: 803 

o Ödüller yurtiçi: 3 

o Ödüller yurtdışı: 5 

o Bilimsel toplantılara sunumla katışım 

 Ulusal panel kurs konferans sunumu: 22 

 Ulusal kongrelerde panel sunumu (bildiriler hariç):13 

 130 adet makale (2008-2012 yıllarında) 

 Hizmet 

o Klinikteki yatak sayısı (yoğun bakım): 124 

o Yıllık poliklinik sayısı: 78720 

o Yatan hasta sayısı:4659 

    

 

 

GÜÇLÜ YÖNLER  
 Tam gün çalışan öğretim üyelerinin çoğunlukta ve her an ulaşılabilir olması. 

 Makale, servis ve poliklinik vakası, radyoloji, mortalite, ilgili bilim dalları ile 

ortak toplantıların süreli yapılması. 

 Her gün sabah yatan hasta toplantıları geleneği olması. 

 Eğitimin devam ettiği dönemlerde Dönem III ve IV öğrencilerine pratik ve teorik 

derslerin aksatılmadan verilmesi. 

 Servis ve poliklinik konsültasyonlarının aksatılmadan yürütülmesi. 

 Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında referans hastane olmamız. 

 Hasta çeşitliliği. 

 Klinik hizmetler, eğitim ve araştırmalardaki deneyimi. 

 Özellikli hizmet veren birimler olması. 
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 Araştırma görevlilerinin eğitim ve hasta hizmetlerine aktif katılması. 

 

 

 

GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YANLAR  
 Anabilim dalı öğretim üyesi sayısının az olması. 

 Bilim dallarında öğretim üyesi sayısının yetersiz olması.  

 Poliklinik hizmet alanının yetersiz olması. 

 Yan dal uzmanlık öğrenci sayısının az olması. 

 Ulusal çocuk sağlığı politikalarında aktif görev alamamamız. 

 Üretime ve uygulamaya yönelik çalışmalarımızın az olması. 

 Yardımcı sağlık personeli ve sekreter sayısının niteliksiz ve yetersiz olması. 

 Mevcut başasistanlık sistemi ile daha eksiksiz hasta hizmeti ve asistanlım eğitimi 

verilmesi. 

 Öğretim üyesi sayısının yetersiz olması çalışma zorluğunun yaşanmasına neden 

olmakta, asistan eğitimini ve hasta tedavisinde bilgi ve deneyimlerin 

yoğunlaştırılmasını, proje üretimini olumsuz etkilemesi. 

 Poliklinik fizik şartlarımızın kötü olması, servislerin fiziki mekanlarını yetersiz 

olması. 

 Bölgemizde akraba evliliklerinin çok olması, bazı metabolik ve genetik 

hastalıkların daha sık görülmesi nedeni ile pediatrik genetik ve moleküler biyoloji 

bilim dalının kurulması ve güçlendirilmesinin desteklenmesi için gönüllü kişi ve 

kuruluşlardan destek alınması. 

 

 

 

FIRSATLAR  
 Bölgesel çocuk sağlığı sorunlarına destek verecek kurumlar ile işbirliğine girerek 

uygulanabilir projeler üretmek. 

 Tabip odaları, sağlıkla ilgili dernekler ile işbirliğine girip bölgesel çocuk sağlığına 

yönelik daha iyi bir hizmet sunmak. 

 Daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için rekabetçi değil işbirliğine dayalı bir 

modelin benimsenmesi. 

 Hastaların yaşam kalitesinin yükseltilmesi. 

 

 

 

TEHDİTLER 
 Bölgemizde ağır sanayiden ziyade tarıma dayalı bir ekonomik durum söz konusu 

olduğundan, günden güne artan ülkenin tarım politikasındaki olumsuzluklar 

bölgemizde gelir düzeyini düşürmekte, bununda sağlık harcamalarını azaltması. 

 Tıp mesleğinin uzun bir eğitim gerektirmesi, hekimliğin her aşamasında 

uygulanan zorunlu devlet hizmetinin tıp mesleğine ilgiyi azaltması. 

 Sermayenin akademik üniversitelerden ayrılmasına neden olması. 

 Araştırmalara ve projelere ayrılan bütçenin her geçen gün azalması. 

 Ekonomik nedenlerden dolayı teknolojik gelişmelere ulaşmada, yurt dışında 

akademik personel yetiştirilmesinde zorlukların yaşanması. 

 Toplumun her kesiminde olduğu gibi sağlık alanında ciddi dejenerasyonun 

yaşanması. 
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 Sağlık alanında para getiren hizmete öncelik verilmesi, koruyucu hekimliğin göz 

ardı edilmesi. 

 Her geçen gün akademisyenlerin gelir düzeyinin düşmesi, teknolojik ve bilimsel 

kaynaklara ulaşmasında, yetersiz sağlık hizmeti verilmesinde ve kalifiye 

akademisyen yetiştirilmesinde olumsuzluklara neden olması. 

 Bölgemizde yeni açılan hastanelerin fiziki şartları ve hizmet kalitesinin yüksek 

olması. 

 

 

 

HEDEFLER  

 

Eğitim 
 Öğretim üyesi sayısının artırılması ile maksimum her 6 öğrenciye 1 öğretim üyesi 

düşecek şekilde eğitim verilmesi. 

 Ders araçlarının zenginleştirilmesi ve daha ideal dersliklerde bilimsel, akademik 

ve özellikle dönem IV ve dönem VI eğitim toplantıların yapılması. 

 Dönem V’e sosyal pediatriye yönelik en az 3 haftalık staj dersi verilmesi. 

 Öğrenciye bilgiye en kısa yoldan ve en hızlı şekilde nasıl ulaşacağının, pratik, 

akılcı ve çözümleyici bir mantıkla hastaya nasıl yaklaşacağının prensiplerini 

öğretmek. 

 TUS’daki başarı oranımızın artırılması. 

Araştırma 
 Öğretim üyesi başına düşen ulusal ve uluslar arası yayın sayısını artırmak ve 

yayın kalitesini yükseltmek. 

 Uluslar arası ve ulusal çalışmalarda yer almak. 

 Araştırma görevlilerinin tez dışı projelere katılımını sağlamak. 

 Çok merkezli projeler geliştirmek. 

 Her bir araştırma görevlisine bilimsel bir konuda proje hazırlayıp araştırmayı 

gerçekleştirip yayın aşamasına getirebilmesini sağlamak. 

 Ulusal ve uluslar arası toplantılar düzenlemek. 

Hizmet 
 Servis ve poliklinik teknik donanımının güncel ihtiyaçları karşılayabilecek düzeye 

çıkarmak. 

 Poliklinik hizmet alanımızın büyütülmesi. 

 Yataklı ve ayaktan hizmet birimlerimizde yeterli akademik ve yardımcı personel 

sayısına ulaşmak, hizmet kalitesini artırmak. 

 Yan dal polikliniklerimizin hizmet içeriğini ve kalitesini artırmak. 

 Hastane içi bölümler arası konsültasyonu öğretim üyesi düzeyinde 

gerçekleştirmek. 

 Henüz kurulmamış bilim dallarını kurarak gerekli hizmeti verebilir hale gelmek. 

Altyapı 
 Her bir departmanın ihtiyacı olan teknik eleman mekan ve ekipmanının 

sağlanması. 

 Yatan hasta yatak sayısının artırılması. 

 Ağır ve kritik hastalar için tam teşekküllü yoğun bakım hizmeti. 

 Pediatri yaş grubuna özel yetiştirilmiş eleman donanımı olan pediatri hastanesi. 
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25- HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI  
 

MEVCUT DURUM 
2 profesör, 2 doçent, 3 araştırma görevlisi, 4 doktora öğrencisi, 10 yüksek lisans 

öğrencisi. 

 

YILLARA GÖRE PERSONEL İHTİYAÇ DURUMU: 
1 öğretim üyesi, 1 laboratuvar teknisyeni.  

 

DEĞERLER 
 Saygı,  

 Hoşgörü,  

 Dayanışma,  

 Paylaşma,  

 Bilimsellik,  

 Özveri,  

 Sorumluluk,  

 Yardımseverlik. 

 
 

MİSYONU 
Lisans, lisansüstü ve uzmanlık eğitimi alan öğrencilere;  

 Çağdaş ve bilimsel düzeyde eğitim vermek, bilimsel bakış kazandırarak hücre, 

doku ve organların yapısal özelliklerini, bütüne yönelik kavramlarını öğretmek,  

 Bilimsel çalışmaları yakından takip ederek öğrencilere aktarmak,  

 Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında uluslararası yetkinliğe sahip bilimsel 

çalışmaları planlayıp gerçekleştirmek.  

 Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalına ait bilgileri güncellemek, laboratuar 

ortamını yeni gelişmeleri takip edebilecek şekilde düzenlemek ve eğitimi bu 

doğrultuda gerçekleştirmektir. 

 

 
 

VİZYONU 
 Eğitim-Öğretim faaliyetlerini uluslararası niteliklere taşımak,  

 Multidisipliner çalışmalar planlayarak doku ve hücre kültürü çalışmalarında öne 

çıkmak,  

 Bilimsel çalışma ve faaliyetlerde ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmak, 

 Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında veya klinikle bağlantılı patent üretecek 

çalışmaları gerçekleştirmek. 

 

 
 

HİZMET ve ÜRÜNLER 
Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri Enstitüsü alanlarında;  

 Çağdaş, bilimsel düzeyde eğitim ve bilimsel bakış kazanmış , 

 Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında uluslararası yetkinliğe sahip,  

 Bilimsel çalışmaları gerçekleştirerek uluslararası dergilerde yayınlayabilen, 

 Diğer bölümlerin araştırma ve tezlerine histolojik parametrelerle katkıda 
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bulunabilen lisansüstü ve uzmanlık eğitimi düzeyinde öğrencilerin yetiştirilmesi. 

 

 
 

GÜÇLÜ YANLAR 
 öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi (uzmanlık öğrencisi), 4 doktora öğrencisi ve 

10 yüksek lisans öğrencisi profili bulunması, 

 Doku takip ve değerlendirmelerine yönelik makine-teçhizat olması, 

 Stereoloji laboratuarı makine-teçhizatı bulunması, 

 Doku kültürü laboratuarı makine-teçhizatının bulunması. 

 

 
 

ZAYIF YANLAR 
 Elektron mikroskop ve flow stometri laboratuvarlarımızın bulunmayışı,  
 Doku kültürü laboratuar odasının kullanılır durumda olmaması,  
 Laboratuvar işlemlerinin asistanlarla koordineli daha hızlı ve efektif yürümesine 

yardım edecek laboratuvar teknisyenlerinin bulunmayışı,  
 Otomatik doku takip cihazının olmaması. 

 
 
 

KURUM DIŞI 
Fırsatlar: TÜBİTAK, DPT, YÖK gibi araştırmayı destekleyici kuruluşların olması. 
Tehditler: Yeni kurulan Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dallarındaki öğretim elemanı 

eksiği. 
 

 
 

STRATEJİK AMAÇLAR 
Hedefler: 

 Eğitim-Öğretim faaliyetlerini uluslararası niteliklere taşımak,  

- Multidisipliner çalışmalar planlayarak doku ve hücre kültürü çalışmalarında 

öne çıkmak,  

 Bilimsel çalışma ve faaliyetlerle ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmak. 

 Araştırmaları rutin laboratuar hizmetlerine de yardımcı olacak şekilde 

planlamak. 

Performans göstergeleri:  

 Yılda öğretim üyesi başına düşen en az bir uluslararası makale yayınlanması, 

 Güz ve bahar dönemlerinde her öğretim elemanı başına bir seminer ve bir 

makale tartışması yapılması, 

 Öğrenci danışmanlığı ve tez yöneticiliğinin aktif olarak yürütülmesi. 

 

 
 

GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YANLAR 
Anabilim dalımız bünyesinde kullanılabilecek, hem temel tıp bilimleri, hem de klinik 

bilimlerin tez ve araştırmalarının yapılabileceği elektron mikroskobu, hücre kültürü ve 

flow sitometri laboratuarlarının mevcudiyeti ile daha geniş ve kapsamlı bilimsel 

araştırmalar yapılabilecektir. 
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Anabilim dalımız bünyesine tahsis edilecek 1 laboratuvar teknisyeni, asistanlarla birlikte 

doku kesitlerinin alınması, kesilmesi, boyanması, değerlendirilmesi ve eğitim 

laboratuarlarının düzenlenmesinde kullanılacak, sürekli aynı işi yapan uzmanlaşmış bu 

kişiler sayesinde daha hızlı ve kaliteli hizmet üretilecektir. 

 

 
 
 

26- NÖROŞİRURJİ ANABİLİM DALI 
 

VİZYONU 
 KTÜ Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı olarak hedefimiz; çağdaş ve yeterli fiziki 

şartlara sahip,  ulusal ve uluslararası ortamlarda söz sahibi olan ve diğer AD’larına 

örnek gösterilebilecek uyum içinde çalışan bir Anabilim Dalı olarak, yeterli bilgi 

donanımına sahip, deontoloji ve hasta haklarına saygılı akademisyenler, hekimler ve 

nöroşirurji uzmanları yetiştirebilmekdir. 

 

 

MİSYONU 
 Hastalarımıza bilimin gelişmelerine uygun, modern tedaviler ve insana yakışır 

kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak, 

 Lisans ve uzmanlık öğrencilerine yarınlarımızı emanet edebileceğimiz düzeyde iyi 

ve kaliteli bir eğitim vermek, 

 Bilimin yeniliklerini yakalamak ve yapılacak araştırma, proje ve çalışmalar ile 

bilime katkıda bulunmak 

 

 

STRATEJİK AMAÇLARI 
 Tıp öğrencileri ve araştırma görevlileri için uluslararası standartlarda yeterli, iyi 

ve kapsamlı nöroşirurji eğitimi vermek 

 Yeterli ve nitelikli hasta sağlık hizmeti verebilmek 

 Nöroşirurji alanında araştırma yapabilmek; verilerimizi bilimsel ortamlarda 

meslektaşlarımızla paylaşabilmek ve yayın sayımızı arttırabilmek 

 Bilim dalımıza ait yoğun bakım ünitesinin genişletilerek eğitimli personel 

desteğinin artırılması ve personel eğitiminin dünya standartlarının üzerine 

çıkartmak için sürekli kılınması  

 Araştırma yöntemleri ve nöroşirurji literatürüne hakim olmak, alanımızdaki 

yenilikleri takip etmek 

 Bölümümüze ait bir mikroşirurji laboratuvarı oluşturarak asistan ve öğretim 

üyelerinin gelişiminin desteklenmesi 

 

 

 

MEVCUT DURUM 

 ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI : 6 

PROFESÖR : 3 

DOÇENT : 1 

YRD. DOÇENT :2 
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GÜÇLÜ YANLARI 
 Çalışanlar arasındaki sıcak ilişkiler, güven ve dostluk 

 Ekip çalışmasının gerçekleşebildiği iş ortamı 

 Akademik yapılanmada belirgin mesafe alınmış olması 

 Asistan eğitimi için bire bir eğitim verilebilecek bir çalışma düzeni yapılandırmış 

olunması 

 Bilimsel ve yenilikleri izleyen yurt çapında bu yönleri ile tanınmış, yurt dışı 

deneyimleri olan akademik kadromuzun olması, 

 Bilimsel kaynaklara ve internete kolay ulaşabilme 

 Uygun alt yapı olanakları 

 Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarının varlığı 

 

 

 

ZAYIF YANLARI 
 Yeterli ve kalifiye yardımcı personel eksikliği 

 Araştırma projeleri, bilimsel çalışmalar ve bilimsel toplantılara katılım desteğinin 

olmaması veya yetersiz olması 

 Ameliyathane koşullarının yetersiz olması, 

 Çalışan ve üretenin maddi ve manevi olarak desteklenmediği bir sistem 

anlayışının olması, 

 Yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği azlığı 

 Dosya sisteminin yetersizliği 

 Hasta hizmetlerinde fiziksel ortamın yetersizliği 

 Aşırı hizmet yükü ve motivasyon kaybı 
 

   

FIRSATLAR  
 Yurtdışı dernek ve dergilere üyelik ile çeşitli kurs ve eğitimlere katılınabilmesi 

 Hasta potansiyeli 

 Bölgedeki en köklü  üniversite hastanesi olması 

 Ülke düzeyinde iyi durumda olan temel ve klinik bilimler 

 

 

TEHDİTLER  
 Hekim saygınlığının kaybı 

 Mevcut sağlık ve gelir politikasının artık nitelikten çok niceliğe önem veren 

yapıya bürünmesi ve üniversitelerden ekonomik desteğin çekilmesi ile 

önceliklerin değişmesi. 

 Kişisel gelirlerdeki (ve özlük haklarındaki) yetersizlikler nedeniyle öğretim 

üyelerinin part-time çalışma veya kurumdan ayrılmaya yönelmeleri 

 Performans sisteminin  uygulamasındaki aksaklıkların ve ücret yetersizliklerinin 

öğretim üyelerini dışarda part time çalışmaya mecbur bırakması 

 Bilimsel çalışmaların desteklenme ve teşvikindeki aksaklıklar; 

 Mevcut politikalar çerçevesinde özel hastanelerle rekabet olasılığımızın giderek 

azalıyor olması 

 Ülke sağlık politika ile ilgili yasalar 
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27- KALP ve DAMAR CERRAHİ ANABİLİM DALI 
 

MİSYONU 
 Doğu Karadeniz Bölgesi ve komşu devletlerde yaşayan insanlara, Erişkin Kalp ve 

Damar Hastalıkları konusunda, dünya standartlarında en son cerrahi teknolojiyi 

kullanarak, hızlı, etkin ve yüksek kalitede hizmet vermek. 

 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında bilimsel araştırmalar yaparak ulusal ve 

uluslararası düzeyde bilime katkıda bulunmak 

 Tıp öğrencilerinin eğitiminde Çekirdek Eğitim programı (ÇEP)’nı temel alarak  

teorik ve pratik uygulamaları ve sınavları tamamen yeni sistemle ve çıktı odaklı 

olarak uygulamak. 

 Uzmanlık öğrencilerinin eğitimini hazırlanmakta olan yeni müfredata göre 

yapmak, asistan karnesi, kıdem ve yeterlik sınavları uygulamalarını 

rutinleştirmek 

 Uzmanlık sonrası eğitim faaliyetlerini  üst düzeyde yapmak. 
 

 

 

VİZYONU 
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı olarak konusunda yeni çalışmaların ortaya 

konulduğu, en ileri bilgi ve teknoloji düzeyi ile uzman ve uzmanlık sonrası eğitimi 

sağlayan tanınan ve tercih edilen bir birim olmak. 

 

 

 

DEĞERLERİ 
 ATATÜRK ilke ve devrimlerine bağlılık 

 Yenilikçilik 

 Etik değerlere saygılı davranmak 

 Araştırmacılık 

 Güvenilirlik 

 İnsan haklarına saygılı olmak 

 Sorumluluk bilincinde olmak 

 Dayanışma ve ekip ruhu taşımak 

 

 

AMAÇLARI ve STRATEJİK HEDEFLERİ 
 Öğrenci eğitimi 

 Asistan ve uzman eğitimi 

 Hasta hizmeti 

 Kaynakların etkin ve ekonomik kullanılmasını temin etmek  

 Hasta eğitimi 

 Araştırma 

 Tanı ve tedavide kullanılan teknolojinin yenilenmesi ve güncel gelişmelerin takip 

edilmesi 

 
 

 

 



115 

 

ALT YAPI-I 
 Öğretim Üyeleri 

 Prof. Dr. Fahri Özcan  

            Prof. Dr. Ali Civelek 

 Prof. Dr. İslam Kaklıkkaya 

 Yrd. Doç. Dr. Zerrin Pulathan 

 Yrd. Doç. Dr. Gökalp Altun  

 Uzm Dr. K. Yaşar Güven 

 

ALT YAPI-II 

1. Eğitim 
 Öğrenci eğitimi. 

 Öğretim Üyelerine düşen ‘’mezuniyet öncesi’’ ders yükü. 

 Teorik ve pratik uygulamalar. 

 Staj sınavları .      

 Asistan eğitimi. 

 Asistan müfredatı. 

 Kıdem ve yeterlik sınavları. 

 Tezler ve araştırmalar. 

 Seminer ve makale programları. 

2. Hizmet 
 Poliklinik: Günlük ortalama 20 hastanın ayaktan tetkik ve tedavisinin yapıldığı, 

sürekli öğretim üyesi bulunan, küçük müdahalelerin yapılabildiği 2 ayrı 

poliklinik odasından oluşmuştur. 

 Servis: Yatan hastaların tedavi gördüğü 19 yataklı bölüm ( 1 adet tek yataklı, 3 

adet 2 yataklı ve 3 adet 4 yataklı) 

 Yoğun bakım: Üçüncü düzey yoğun bakım hizmeti verilen, ECMO, IABP, 

hemofiltrasyon, hemodiyaliz gibi hizmetlerin verilebildiği 5 yataklı erişkin KVC 

Yoğun bakım ünitesi 

 Ameliyathane: Kalp ve damar ameliyatlarını yapıldığı tam donanımlı ameliyat 

odası 

3. KVC Departmanı 
Öğretim üyesi odaları, 2 adet poliklinik odası, 1 perfüzyonist odası ve elektronik 

barkovizyon sistemi olan 1 toplantı odası ve sekreteryadan oluşmuştur.  

     

 

 

GÜÇLÜ YANLARI 
 Üniversite hastanesi olarak ileri derecede riskli ve ko-morbid hastaların Kalp ve 

Damar ameliyatlarının yapılabildiği, bu hastaların bütün postoperatif bakım ve 

tedavilerinin yönetilebildiği ve Akademik düzeyde multidisipliner yaklaşımın 

rahatlıkla uygulandığı bir merkez olması. 

 Kalp Cerrahisi ve Damar Cerrahisi alanlarında son uygulamalar olan 

Endovasküler (EVAR) damar ve kapak (TAVI) uygulamalarının, 

ekstrakorporeal dolaşım (ECMO) uygulamalarının rutin şekilde yapılıyor olması. 

 Cerrahi ve girişimsel işlemlerin birlikte yapılabileceği Hibrit ameiyathane’nin 

hazırlanıyor olması. 
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ZAYIF YANLARI 

 
 Bölgede hizmete giren yeni Üniversite Hastaneleri ve Kalp Damar Eğitim 

Araştırma Hastaneleri nedeniyle hasta sayısının azalması. 

 Üniversite hastanemizin yeterince desteklenmemesi. 

 Yatırım için gerekli ekonomik desteklerin az olması. 

 Asistan sayısının verilmekte olan hizmete yetemeyecek kadar azalmış olması. 

 

 

 

 

FIRSATLAR 

 
 Hastanemizin alt yapısının düzelmesi ile daha fazla hastaya ulaşma imkanının 

artması. 

 

 

  

 

TEHDİTLER 

 
 Asistan kadrolarının kısıtlanması, Kalp ve Damar Cerrahisi’nin tercih 

edilmemesi. 

 Devlet hastaneleriyle, Tıp Fakültesi hastanelerinin arasında gelir düzeyi farklılığı. 

 Çalışma koşullarının ağır olması. 

 Performansa dayalı gelir sisteminde yapılan işin özelliğinden dolayı yeterli gelir 

elde edilememesi. 

 Öğretim üyelerini motive edecek düzenlemelerin eksikliği. 
 

 

 

 

GELECEKTEKİ HEDEFLERİ 

 
 Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim dalı olarak hem eğitim hem de hizmet 

merkezi olarak akredite olmak. 

 Bölge ülkelerince de tercih edilen Kalp ve Damar Cerrahi Merkezi olarak 

uluslararası niteliğe kavuşmak. 

 Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakımını geliştirmek, izolasyon odaları eklemek. 

 Hibrit ameliyathanenin ve ikinci ameliyat odasının hizmete girmesi. 

 Hasta odalarının diğer hastanelerle rekabet edecek düzeyde düzenlenerek 

geliştirilmesi, otel hizmetinin de sağlık hizmetine yakın mükemmelliğe 

ulaştırılması.  
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28- PLASTİK CERRAHİ ANABİLİM DALI 
 

MİSYONU 
 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık alanındaki temel bilgi ve 

tecrübelerimizi, çağdaş tanı ve tedavi yöntemleri ile birleştirerek hastalarımıza 

doğru ve yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmak. 

 Güncel bilimsel yaklaşımları takip edebilen, teknoloji, bilgi ve tecrübeyi doğru ve 

yerinde kullanarak kaliteli hizme sunabilen, hekim ve hasta haklarının bilincinde 

klinisyen ve akademisyenleri yetiştirmek. 

 Tüm çalışmalarımızı yaparken kaliteli ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti 

sunmak; sürekli eğitim ve ekip çalışması içinde hasta güvenliği ve güvenirliğini 

sağlamak ve tüm bunları gerçekleştirirken etik değerlere bağlı kalmaktır. 

 

 

 

VİZYONU     
1- Alanımız ile ilgili tıbbi ve teknolojik yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip 

ederek hizmet ve eğitim kalitemizi sürekli artırmak. 

2- Bilimsel çalışmalar ve güncel yaklaşımlar geliştirerek hasta memnuniyetini 

sağlamak. 

3- Yeterli bilgi donanımı ve yeteneğe sahip, araştırmacı, üretken, etik değerlere 

bağlı, meslektaşlarına ve hastalara saygılı hekimler geliştirmek. 

4- Yetiştirdiği uzman hekimlerle anabilim dalımızı en iyi şekilde temsil etmek. 

5- Bilgi ve beceri düzeyi yüksek bir öğretim üyesi kadrosuyla çalışmak. 

6- Yaptığı bilimsel çalışmalarla bölgemiz ve ülkemiz insanına hizmet etmek, yön 

vermek. 

7- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında her türlü hastalığın tanı ve 

tedavisini uygulayabilecek yeterli öğretim üyesi kadrosunu bulundurmak, gerekli 

teknolojiye sahip olmak. 

8- Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi, El Cerrahisi alanlarını da anabilim dalımız 

öncülüğünde kurumsal yapıya kavuşturup özellikli vakalar ve bilimsel çalışmalar 

ile desteklemek. 

9- Bölge ve ülke düzeyinde bilgi paylaşımı için gerekli bilimsel faaliyetlerde 

bulunmak. 

 

 

STRATEJİK AMAÇLAR 

 Öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarını ve yaptıkları bilimsel yayınları daha 

kaliteli hale getirmek, 

 Sunulan hasta hizmetlerini daha kaliteli hale getirmek için poliklinik imkânlarını 

düzeltmek,   

 Hastane içi hasta ameliyata hazırlama ile ilgili fiziki yapıdan kaynaklanan 

karışıklık nedeniyle hastane içinde yön bulma, yönlendirme ile ilgili düzenlemeler 

yapmak,  

 Kurumsal olarak branjlaşmanın temelini oluşturacak ilgi alanlarında öğretim 

üyesi ve asistanları yönlendirmek için alt yapısını oluşturmak ve hizmet kalitesini 

arttırmak amacıyla; 

            -El Cerrahisi polikliniği ve ameliyathanesi ve ileri aşamada bilim dalını kurmak        
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-Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi polikliniği, daha sonra da anabilim dalını kurmak 

 Bölgesel sosyal ve bilimsel toplantılar düzenleyerek eski mezunlarla iletişimi ve iş 

birliğini sağlamak, 

 Kalkınma Bakanlığı, AB Ulusal Ajans, TÜBİTAK, YÖK gibi kurumlardan proje 

alarak hayata geçirmek, 

 Yurtiçi ve yurtdışında kardeş klinikler edinip asistan görevlisi ve öğretim üyesi 

değişimi yapmak, 

 Bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyerek bilgi paylaşımı sağlamak 

ve klinik, üniversite ve kentin tanıtımına katkıda bulunmak, 

 Alanında her türlü hastalığın tanı ve tedavisinde uygulayabilecek eğitim 

kadrosunu bulundurmak ve bu alanda asistan hekimlere kaliteli teorik ve pratik 

eğitim vererek  vasıflı uzmanlar yetiştirmek, 

 Alanımızla ilgili temel bilgileri tıp fakültesi öğrencilerine ve meslektaşlara  

aktarmak, bilgi ve becerisini hastalara sunmak, sağlıkta kaliteyi arttırmak. 

 

         

 

GÜÇLÜ YANLARI  

 Farklı disiplinlerden eğitim almış, her türlü uygulamayı yapan, teknolojiyi 

kullanan yeterli sayıda (1 Profesör ve iki doçent)  öğretim üyesi kadrosuna sahip 

olmak, 

 Öğretim üyelerinin Meme cerrahisi, Maxillofasyal cerrahi, El cerrahisi ve 

Mikrocerrahi alanlarıda branjlaşmış olması, 

 Öğretim üyelerinin tümünün aynı zamanda Ağız yüz Çene Cerrahisi alannında, 

2’sinin de El Cerrahisi alanında uzmanlık belgesinini olması 

 Şu anda 6 asistandan 4’ününü mikrocerrahi sertifikasına sahip olması 

 Doğu Karadeniz bölgesinin tek referans merkezi olmak, 

 Verilen tedavi hizmetlerinin öğretim üyesi gözetiminde bir ekip tarafından bizzat 

yapılıyor olması 

 Asistanların toplantılarda fikirlerini serbestçe ifade edebilmeleri,  

 Makale, seminer ve eğitim programlarının düzenli olarak yapılması, 

 Asistanların kongrelere, mikrocerrahi ve maxillofasiyal cerrahi gibi kurslara 

katılımının teşvik edilmesi, 

 Online kütüphane imkânının olması. 

 

GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YANLAR  

 Ameliyat gününün haftada 2,5 (ikibuçuk) gün, tek masa olması ve bununu tüm 

hastane cerrahi bölümlerinin en düşük ortalaması olması nedeniyle ameliyat 

randevularının uzun olması, ameliyat sayılarının bu nedenle artırılamaması, 

verimliliğin düşmesi, 

 Mikrocerrahi teknik donanımının artırılması, 

 Genel Cerrahi gibi kliniklerle daha yakın ilişki ile meme rekonstruksiyonu 

vakalarının artırılması, 

 KBB, Beyin Cerrahisi, Üroloji ile ekip bilincinde ortak vakalar yapmak, 

 Klinikte dijital arşiv oluşturulmalıdır. 

 Vaka tartışmaları daha sık ve sistemli olarak yapılmalıdır. 
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FIRSATLAR-OLANAKLAR 

 Teknik donanım yönünden nispeten yeterli düzeyde olmak, teknik imkanlar ve 

donanımın iyiye gitmesi 

 Teknolojiyi takip etme ve uygulama bakımından istekli ve yeterli sayıda bir 

öğretim üyesi kadrosuna sahip olmak,  

 Bilimsel yayın konusunda asistanların katkısının sağlanması 

 İnteraktif eğitimin yaygınlaşması. 
 

 

 

TEHDİTLER  

 Tüm Türkiye’de olduğu gibi hastanemizde de ara elemanın sayı ve vasıf 

bakımından yetersiz oluşu sebebiyle, özellikle ameliyathane ve poliklinik 

hizmetlerinin aksamasına sebep olmaktadır.  

 Diş Hekimliği Çene Cerrahisi Bilimdalının hastanemizden hizmet satınalma, 

ameliyathane, servis kurma girişimleri 

 Diğer tıp anabilimdallarının performans kaygısı ile hasta sevk etmemesi, 

 Çevre illerin hepsinde Tıp Fakültesi kurulması, hasta sirkülâsyonunun azalması 

 Anatomi laboratuarının yetersizliği, kadavra yokluğu.  

 TUS sınavıyla gelen araştırma görevlilerinin yabancı dil düzeyinin yetersiz oluşu. 

 Peformans ek ödeme sistemi nedeniyle iş yükünde eğitimi engelleyen artış, 

 Araştırma görevlisi eğitim çekirdek müfredatının tam anlamıyla yürürlüğe 

girmemiş olması.  

 

 

 

HEDEFLER  

1. Eğitim 
 Eğitim mekanlarının ve ameliyathanenin fiziki yetersizliğinin giderilerek öğrenci 

ve  araştırma görevlilerine daha iyi eğitim verilmesi. 

 Öğrenci ve araştırma görevlilerine daha iyi eğitim verilmesi. 

 Bilimsel çalışmaya daha fazla zaman ayrılması, bilimsel çalışmaların sayı ve 

kalitesinin artırılması. 

 

 Mikrocerrahi laboratuarının alt yapısının sağlanması. 

 

2. Araştırma 

 Araştırma projelerinden alınan desteğin artırılması 

 Hayvan laboratuarının daha etkin kullnılması 

 DPT, TÜBİTAK ve AB Ulusal Ajans gibi kurumlardan destek alarak geniş çaplı 

araştırma ve projelerin hayata geçirilmesi 

 

3. Hizmet 

 Yeni polikliniklerin hizmete girmesiyle yıllık 1250 olan poliklinik hasta sayısının 

yıllık 1750’ye çıkarılması. 
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 Ameliyathane imkanlarının iyileştirilmesi halinde yıllık ameliyat sayısının 

1250’den 1750’e çıkartılması. 

 Servisin % 100 doluluk oranıyla kullanılması. 

 Poliklinik fiziki yapının ana bina içinde ulaşılabilir yönlendirme tabela ve yer 

bant sistemi sağlanması 

 

            

 

MEVCUT DURUM  

Öğretim Kadrosu: 1 profesör, 2 doçent 

           Öğretim Üyesi Başına Haftalık Ders Yükü: 10 saat. 

           Dönem 5 Ders Yükü. 

Araştırma 

            Proje Sayısı: 2 

            Bilimsel Toplantılara Sunumla Katılım: 8 

Atıf Sayısı: 120 

Hizmet                                      

            Yıllık poliklinik hasta sayısı: 1250 

            Yıllık yatan hasta sayısı: 986 

 Ameliyat olan hasta sayısı: 900 
 

 

 

 

 

29- ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 

 
1. GİRİŞ  
KTÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Doğu Karadeniz Bölgesi’nin tamamına ve Doğu 

Anadolu Bölgesi’ nin önemli bir kısmına hizmet veren bir konumda olup çok ciddi hasta 

potansiyeline sahiptir. Gerek çevremizdeki Devlet/Eğitim Hastaneleri gerekse yeni 

kurulan üniversite hastanelerinin hem sağlık hizmetinde hemde eğitim/araştırma 

konusunda öncü ve referans merkezi konumundadır. Genel Çocuk Cerrahisi, Travma, 

Onkoloji, Yenidoğan Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Çocuk Ürolojisi ve Minimal İnvaziv 

Cerrahi gibi çok geniş bir ilgi alanı bulunan KTÜ Çocuk Cerrahisi Kliniği’ nin bölgemiz 

için önemi bir merkez konumundadır. 

 

 

2. MİSYONUMUZ  
 Küresel, ulusal ve bölgesel topluma çocuk cerrahisi alanındaki sorunlar için 

erken teşhis, en kısa zamanda, en ucuza ve sekel kalmayacak şekilde tedavi 

amacıyla uzman görüşü sağlamak (sağlık hizmeti). 

 Evrensel ve güncel bilgiler ile donanmış bireylerin lisansüstü eğitiminin çağdaş 

eğitim ve bilim ölçütlerine uygun olarak ülkemizde yaşama geçirilmesine ve 

sürekli geliştirilmesine katkıda bulunmak (eğitim). 

 Yeni yöntemler geliştirmek ve ülkemizde çocuk cerrahisinin gelişmesine katkıda 

bulunmak (araştırma).  

 Ülkenin gereksinimlerine göre sağlık politikasının oluşmasında rol almak ve 

katkıda bulunmaktır. 
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3. VİZYONUMUZ 
Çocuk Cerrahisi Uzmanlık alanında, gerek sağlık hizmetleri ve gerekse bilimsel 

çalışmalar ve tıp eğitimi bakımından bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde saygın ve 

üretken bir merkez olmak. 

 

 

 

 

4. İLKELERİMİZ 
İnsana saygı, meslektaşlarımıza ve mesleğe saygı, hasta hakları ve hasta güvenliğini 

korumak, iyi klinik uygulamalar, mesleki etik değerlere uymak, dürüstlük, 

ulaşılabilirlik, özveri, alçak gönüllülük, sürekli mesleki gelişim, toplumla bütünleşmek, 

toplumsal sorumluluk, paylaşım, özgür düşünce, akademik saygı. 

 

 

 

 

5. MEVCUT DURUM 
A. ALT YAPI  

 Çocuk Cerrahisi Servisi (14 yataklı) 

 Çocuk Cerrahisi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (6 yataklı)    

 Çocuk Cerrahisi Polikliniği (1) 

 Çocuk Ürolojisi  Polikliniği (1) 

 Ürodinami ve Üroterapi Ünitesi 

 Röntgen Arşivi ve Depo 

 
 

 

B. TEKNİK DONANIM,  

 Çocuk Cerrahisi Servisi: 14 hasta yatağı, yeterli hasta monitörü, defibrilatör,  

 Çocuk Cerrahisi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi:  5 tane küvez ve 1 tane açık 

müdahale küvezi, 2 adet invaziv mekanik ventilatör ve invaziv-noninvazif 

monitörler,   

 Ürodinami ve Üroterapi Ünitesi: MMS ürodinami Cihazı 

 Ameliyathane Endoskopik Cihazlarımız; Sistoskop seti, Flexıbl URS ve 

Uretrotom Seti; Gastroduodenoskop ve Rijit Rektoskop setleri; Rijit ve Flexıbl 

Bronkoskop Setleri; Temel Laparoskopik Cerrahi seti ve Görüntüleme Sistemi 

 Ameliyathane Genel Kullanımı; C-kollu, Ultrasonografi 

 
 

 

 

C. İNSAN KAYNAKLARI,  

a. Akademik personel  

 Öğretim üyesi: Profesör (2) ve Araştırma görevlisi (5) 

b. İdari personel 

 Hemşire: Servis (8), Lokal müdahale Odası (1),  

 Hasta bakıcı: Servis (2), Poliklinik (1) 

 Sekreter: Servis (1), Poliklinik (1),  
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D. BİRİMLERİMİZ 

 Çocuk Cerrahisi Servisi:  İkisi tek, diğerleri ikişer yataklı 7 hasta odasından 

(toplam 14 yataklı) oluşan Çocuk Cerrahisi Servisi ayrıca bay/bayan asistan ve 

intörn odaları, bir hemşire odası, bir ilaç ve tedavi odası, bir mutfak, bir depo ile 

umumi tuvalet ve banyodan oluşmaktadır. Bir hasta odası özel oda şeklinde 

dizayn edilmiş olup, diğer tüm odalar da tuvaletli olarak düzenlenmiştir. 

 Çocuk Cerrahisi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi:  Servis içi yoğun bakım 

ünitesi olarak dizayn edilmiş olup 5 tanesi kapalı ve 1 tanesi açık olmak üzere 

postoperative bakım amaçlı kullanılan 6 tane yenidoğan yatağının olduğu 2 

bölmeli unite şeklindedir. 

 Ameliyathane: Pazartesi, Salı ve Cuma günleri tam gün ve Çarşamba günleri 

yarım gün olmak üzere haftada 3,5 gün elektif ameliyat günü olarak tek oda 

olacak şekilde kullanılmaktadır. Ameliyatlar randevulu olarak yapılmakta ve 

ortalama 3-4 hafta içerisine randevu verilebilmektedir. 

 Ürodinami ve Üroterapi Ünitesi: Poliklinik departmanında 1 odada 

yapılmaktadır. Ürodinami çekimleri şu anda haftada 1 gün randevulu olarak 

çalışılmaktadır. 

 Çocuk Cerrahisi Polikliniği: Haftanın her günü hizmet vermekte olup hasta 

sınırlaması yoktur. 

 Çocuk Ürolojisi Polikliniği: Haftanın her günü hizmet vermekte olup hasta 

sınırlaması yoktur. 

 Poliklinik Lokal Müdahale Odası: Lokal anestezi ile yapılabilecek müdahaleler 

için gerekli donanıma sahip olup gerektiğinde sedasyon anestezisi de 

uygulanabilmektedir. Hem randevulu hem de günübirlik müdahaleler 

yapılmaktadır. 

 Röntgen Arşivi ve Depo: Yatan hastalarımızın tümüyle, kronik hastalığı olup 

takip altında olan poliklinik hastalarımızın röntgen, CT, MR, sintigrafi vb 

filmleri arşivlenmektedir.  

 

 

 

 

E. AYAKTAN, YATAN HASTA SAYILARI ve DİĞER İŞLEM 

SAYILARIMIZ,  
 Çocuk Cerrahisi Poliklinik Sayısı: Günde ~14 hasta, Yılda 3506 hasta 

 Çocuk Ürolojisi  Poliklinik Sayısı: Günde ~14 hasta, Yılda 3597 hasta 

 Ürodinami Sayısı:20 tane / ay 

 Yıllık Yatan Hasta Sayısı ve: 1503 hasta 

 Servis Doluluk oranı: % 73 

 Yenidoğan Yoğun bakımda yatan hasta sayısı : 564 

 Yoğun bakım doluluk oranı: % 95 

 

F. SEVİS DOLULUK ORANLARIMIZ:  %73 

 

G. SERVİS YATAK DEVİR ORANLARIMIZ:  %70 

 

H. BÖLÜM GELİR - GİDER VE KARLILIK:  Gelir:1.586.069,71; Gider:1.686.961,24 

 

İ. EĞİTİM, ARAŞTIRMA, YAYIN 
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a. EĞİTİM ÖĞRETİM  

 Öğrenci Eğitimi: Halen tıp fakültesi 5. sınıf öğrencilerine müfredat kapsamında  

Çocuk Cerrahisi dersleri ile 6. sınıf öğencilerine seçmeli olarak Çocuk Cerrahisi 

stajı verilmektedir.  

 Asistan Eğitimi: TUS’u kazanarak uzmanlık eğitimine başlayan asistanlara 

teorik ve uygulamalı olarak uzmanlık eğitimi verilmektedir 

 Halka ve Hastalara Dönük Eğitim Çalışmaları: Zaman zaman panel, konferans, 

sağlık fuarı gibi organizasyonlar ile TV ve radyo programları, basın açıklamaları 

ile halka dönük eğitimler içerisinde bulunmaktayız. 

 
 

 

b. ARAŞTIRMA, YAYIN 

 Uzmanlık Tezi: Her uzmanlık öğrencisine ikinci yıldan sonra tez yapılmak üzere 

bir konu verilmektedir.   

 Uluslar arası dergilerde yapılan yayınlar: Anabilim Dalımız tarafından uluslar 

arası dergilerde yayınlanan çok sayıda bilimsel makale mevcuttur. 

 Ulusal dergilerde yapılan yayınlar: Anabilim Dalımız tarafından ulusal 

dergilerde yayınlanmış bilimsel makaleler mevcuttur.  

 Kongre Bildirileri: Ulusal ve uluslar arası kongrelerde/kurslarda sunulmuş çok 

sayıda bildiri mevcuttur. 

 

 

 

 

6. AVANTAJLARIMIZ - FIRSATLARIMIZ 
 Akademik kadromuz: Her biri alanında yetkin, deneyimli, özverili, üretken, 

saygın, çalışkan, etik bir akademik kadroya sahip olmamız. 

 İdari kadromuz: İnsan sevgisiyle dolu, özveriyle çalışan, pozitif, enerjik ve etik 

değerlere sahip bir ekibimizin olması 

 Tam donanımlılık: Çocuk cerrahisi ile ilgili bilimsel araştırma, eğitim ve sağlık 

hizmeti alanlarında hemen her türlü donanıma, kaynağa ve imkana sahip 

olmamız ve her türlü tanı/tedaviyi yapıyor olmamız.  

 Teknolojik donanım: Ürodinami ve Üroterapi Ünitesi, Endoskopik Cihazlarımız; 

Sistoskop seti, Flexıbl URS ve Uretrotom Seti; Gastroduodenoskop ve Rijit 

Rektoskop setleri; Rijit ve Flexıbl Bronkoskop Setleri; Temel Laparoskopik 

Cerrahi seti ve Görüntüleme Sistemi gibi alanımızda kullanılan hemen her türlü 

tanı tedavi cihazına sahip olmamız. 

 Bölge hekimleriyle iletişim ve işbirliğimiz: Bölgemizdeki (Trabzon, Rize, Giresun, 

Ordu, Gümüşhane...) Çocuk cerrahisi hastalıklarının tanı ve tedavisiyle uğraşan 

hekimlerle (Çocuk Cerrahları, Nefrologlar, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

uzmanları...) yıllardır yakın ve sürekli bir ilişki içerisinde olmamız,  

 Özgün hizmetlerimiz: Bronkoskopi ve Gastroduodenoskopi konusundaki ciddi 

deneyimimiz ve 24 saat pH monitorizasyonu ve Ürodinami yapıyor olmamız... 

 İleri tanı/tedavi ünitelerimiz: Cerrahi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizin 

olması  

 Bilimsel proje ve yayınlarımız: Çok sayıda uluslararası ve ulusal dergilerde 

yayınlanan makalelerimizin olması ve yurt içi ve yurt dışı kongrelere katılıyor 

olmamız. 

 Hekim eğitimlerimiz: Bölgemizdeki hekimlerin mezuniyet sonrası eğitimleri ve 
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sürekli mesleki gelişimlerine dönük eğitim organizasyonuna (konferans, panel, 

sempozyum, kurs..) katılmış olmamız ve bu sayede bölge hekimlerimiz için bir 

eğitim, danışmanlık, referans merkezi olmamız. 

 Referans merkezi olmamız: Bölgede tüm hekimler ve sağlık kurumlarının Çocuk 

Cerrahisi hastalarını sevk edeceği en ileri ve tam donanımlı referans merkezi 

olmamız  

 Bölge temsiliyeti: Ulusal ve uluslararası çalışmalarda, projelerde, etkinliklerde 

Karadeniz Bölgesini temsil etmemiz 

 Staj ve eğitim programı: Anabilim Dalı olarak bağımsız ve iyi yapılandırılmış staj 

programımızın varlığı 

 Takım ruhu: İdari ve akademik personelimizle, adeta bir aile birlikteliğini 

yansıtan takım ruhunu yakalamış olmamız. 

 

 

 

 

 

7. TEHDİTLER - RİSKLER – DEZAVANTAJLAR 
 Asistan Eksikliği: Mezuniyet sonrası eğitim için alınacak araştırma görevlisi 

sayısının yetersiz olması 

 Serviste yatak sayımızın azlığı 

 Süt Çocuğu ve Adölesan yoğun bakım ünitelerimizin  olmayışı 

 Otelcilik hizmetleri: Gerek özel hastanelerin, gerekse üniversite dışındaki devlet 

hastanelerinin hasta memnuniyeti ve otelcilik hizmetlerinde oldukça iyi duruma 

gelmeleri 

 Diğer merkezler: Bölgemizde yeni 3. Basamak hastanelerin açılması, Çocuk 

Cerrahisi uzmanlarının sayılarını artması ve Çocuk cerrahisi ile ilgili tanı ve 

tedavi amaçlı bir çok girişimin diğer merkezlerde de yapılmaya başlanması 

 Performans: Çocuk cerrahisi işlemlerinin performans sistemindeki puanlarının 

çok düşük olması ve bunun gerek asistanlarımız, gerekse öğretim üyelerimiz ve 

personelimiz üzerindeki olumsuz etkisi 

 Sevk zinciri: sevk zincirinin uygulanması durumunda poliklinik hasta sayımızda 

azalma yaşanabilecek olması 

 Özellikle Endoskopik Cihazlarımızın eski olması bu tür girişimlerin 

yapılabilirliğini zorlaştırmaktadır. 

 
 

 

8. HEDEFLERİMİZ 
 

Yukarıda geniş olarak açıklanan personel, sağlık hizmeti ve eğitim-öğretim alanlarında 

mevcut düzeyi koruyup geliştirmek; tehdit ve risklerle başa çıkacak adımları atmak; 

geliştirilmesi gerekenler başlığı altında sayılan konularda belirtilen önerileri 

gerçekleştirmek için gerekli adımlar (altyapı, insan kaynakları vb) aşağıda sıralanmıştır.  

 
A. ALT YAPI / BİNA, 

 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesini Geliştirmek (3 yıl) 

 Süt Çocuğu ve Adölesan Yoğun Bakım Ünitesi oluşturmak (Yeni acil binasının 

üst katında planlanmıştır, yapım devam etmektedir (2 yıl) 

 Ürodinami Ünitemizi Videoürodinami haline dönüştürmek (Radyoloji ile iş 

birliğine giderek) (2 yıl) 
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 Bölgenin İhtiyaçlarını sağlayacak düzeyde bir Çocuk Hastanesi Projesi 

oluşturmak (5 yıl) 

 
B. İNSAN KAYNAKLARI, 

 1 Öğretim üyesi (1 yıl) ve 1 Öğretim üyesi (3 yıl) 

 Asistan sayımızın asgari 6 olarak korunması (1 yıl). 

 Servis hemşire sayımızın asgari 10’a çıkarılması (2 yıl). 

 Üroterapi ve Ürodinami/Videoürodinami Ünitesinde Çalışmak üzere nitelikli bir 

eleman (Hemşire/Teknisyen) yetiştirmek (1 yıl). 

 Polikliniklerde ve Müdahale Odasında çalışabilecek asistanlara yardımcı bir 

Paramedik yetiştirmek (2 yıl). 

 

C. TEKNİK DONANIM,  

 Videoürodinami için gerekli teknik donanım (2 yıl). 

 Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesini geliştirmek için gerekli donanım (MV, 

Monitör, vb) (2 yıl). 

 Süt Çocuğu ve Adölesan Yoğun Bakımı kurulması (MV, Monitör, vb) (2 yıl). 

 Yeni Çocuk Hastanesi Projesi için gerekli donanım. 

 

D. EĞİTİM, ARAŞTIRMA/YAYIN,  

 

a. EĞİTİM-ÖĞRETİM 

 Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı azaltılmalıdır. Usta çırak usulü eğitim 

için uygun ortamlar oluşturulmalıdır (serviste olgu tartışması odaları vs). 

 Öğretim üyelerinin akademik başarıları ödüllendirilmelidir. 

 Asistanların başarıları ödüllendirilmelidir. 

 Hem Öğretim üyelerinin hemde asistanların Uluslararası ve ulusal kurs 

katılımları/Rotasyonları çok daha iyi desteklenmelidir. 

 Asistan sayısı artırılarak, aşırı yük, sık nöbetler ve fazla mesaiden kaynaklanan 

kendini geliştirememe önlenmelidir. Asistanlara yardımcı yetişmiş elemanlar 

olmalı, asistanların enerjisi eğitimlerine yoğunlaştırılmalıdır. 

 

b. ARAŞTIRMA/YAYIN 

 Gelişen ve artan imkanlar sayesinde ülkeye ve bilime değer katacak yüksek 

impact değerli A sınıfı dergilerde yayınlanabilecek, nitelikli çalışma ve yayınlar. 

 

E. YENİ OLUŞTURULACAK ÇOCUK HASTANESİNDE ÇOCUK CERRAHİSİ 

ALANLARI AŞAĞIDAKİ GİBİ PLANLANMAKTADIR 

 

I. CERRAHİ POLİKLİNİKLER ALANI 

 (2 tane) Çocuk Cerrahisi poliklinik odası 

 (1 tane) Çocuk Ürolojisi poliklinik odası 

 (1 tane) Cerrahi müdahale odası (lokal cerrahi işlemlerin yapılabileceği şartların 

mevcut olduğu) 

 (1 tane) Basit girişimler için oda (pansuman, sonda takma vs) 

 (1tane) Müdahale ve basit girişimlerin yapıldığı odalar için malzeme deposu (iki 

oda arasında olabilir) 

 (1 tane) Başasistan/uzman odası 

 (1 tane) 40-50 kişilik poliklinik bekleme alanı 

 (1 tane)  Film vs için arşiv odası 

 (1 tane) Poliklinik hemşire odası (boy-kilo, tansiyon ölçümü vs amaçlı) 
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 (1 tane) Sekreterlik deski, deposu/dolapları alanı 

 (1 tane) Sekreter / Hemşire giyinme vs özel odası (bayan) 

 (1 tane) Teknisyen giyinme vs özel odası (bay) 

 (1 tane) Temizlikçi ve temizlik malzemeleri deposu odası  

 (1 tane) Bebek /çocuk beslenme odası (Lavabolu mutfak alanı) 

 (1 tane) Bebek / Çocuk bakım odası (çocuk bezi, ostomi vs bakımı, temizlik vs 

amaçlı, lavabolu) 

 (1 tane) Çocuk oyun-tv izleme vs amaçlı alan 

 Güvenlik – danışma noktası 

 Tuvaletler (engelli, bay, bayan–ebeveyn ve çocuklara uygun) 

 Hastaların gideceği yerleri bulabilmesini kolaylaştıran renkli yön belirleyicileri 

 

II. ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİMDALI DEPARTMAN ALANI (Poliklinik alanına 

yakın) 

 (1 tane) Anabilin dalı başkanı odası (tuvalet banyolu) – bitişik sekreter odası ve 

bölüm evrak vs deposu 

 (4 tane) Öğretim görevlisi ve/veya uzman odası 

 (1 tane) bölümler arası toplantı-seminer –konsey-konsültasyon-eğitim vs amaçları 

için kullanılmak üzere alan (40 kişilik) 

 Tuvaletler 

 

III. CERRAHİ ACİL POLİKLİNİK ALANI 

 (1 tane) Acil poliklinik odası 

 (1 tane) Acil cerrahi müdahale odası (büyük oda) ve depo/dolaplar alanı 

 (4 tane) Tek kişilik müşahade odası 

 (1 tane)  Nöbetçi asistan doktor odası (Tuvalet-banyolu) 

 (1 tane) Hemşire odası ve deposu/dolabı 

 (1 tane) Sekreter odası ve deposu/dolabı 

 (1 tane) Uzman hekim ve konsültasyon odası 

 Güvenlik-danışma Noktası 

 

IV. SERVİSLER ALANI (Toplam 40 yatak) 

1. Kısım - Yoğun Bakımlar (12 yataklı) 

 (8 tanesi) Cerrahi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (servisin ana girişinin en uzak 

kısmında); 

o 2 tanesi ayrı ve izole enfekte yenidoğanlar  için 

o 6 tanesi enfekte olmayan yenidoğanlar için 

 (4 tanesi) süt çocuğu / adölesanlar için 

2.  Kısım - Günübirlik hasta ünitesi  (günübirlik cerrahi veya gözlem hastaları için ) (6 

yataklı) 

 6 yatak (tek kişilik odalar) (ana servis girişine en yakın kısımda olmalı) 

 Kısım- Pediatrik Üroloji Ünitesi (8 yataklı) 

 8 tane yatak tek kişilik odalar 

 (1 tane) Ürodinami / üroterapi odası 

 Kısım - Çocuk Cerrahisi Servisi (14 yataklı) 

 İnfant, süt çocuğu, adölesan hastalar için tek kişilik odalar 

5.  Kısım - Enfekte Hasta Ünitesi (4 yataklı) 

 İzole tek kişilik 4 tane oda 

6.  Kısım - Diğerleri 

 2 adet asistan odası (wc/banyolu) (bay bayan)  
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 Asistanlar için çalışma odası  

 1 tane intörn dr odası 

 1 tane hemşire gözlem / oturma odası (deskin yanı-arkası..) 

 1 tane hemşire giyinme / ihtiyaç vb. için özel oda (wc ,banyo) 

 Tedavi hazırlama v.s için oda  

 Temizlikçi odası ve malzeme deposu 

 Müdahale odası (lokal müdahaleler, pansuman, lavman vb) 

 Sekreterlik ve deposu / dolapları 

 Tuvaletler bay bayan personel için 

 1 tane banyo 

 Toplantı salonu (eğitim, konsültasyon, konsey, seminer vb için ) (15 -20 kişilik 

alan) 

 Refakatçi dinlenme vs alanı (servis dışı bir alanda) 

 Mutfak 

 Hasta kabul / anamnez alma muayene vs odası (servis girişinde) 

 2 tane büyük servis malzemeleri deposu   

 Çocuklar için ortak oyun / tv v.s. alanı 

 Güvenlik-danışma Noktası 

 

V.AMELİYATHANE (Servise yakın veya aynı katta) 

1. KISIM 

 Endoskopik cerrahi odası (1 tane) 

 Cerrahi ameliyathane odası ( 1 tane) 

 Lokal-günübirlik ameliyathane odası(1 tane) 

 Atık odası 

 Otomasyon ünitesi (50 m2) 

 Teknik oda 

 Patoloji odası 

 Günübirlik hasta giriş-çıkış alanı (soyunma-giyinme) 

 Soğuk sterilizasyon ve Flaş otoklav odası (40 m2) 

 Sterilizasyon Ünitesi (300 m2 alan) 

 Çocuk-Anne birlikteliği-Anestezi öncesi hazırlık odası 

 Post-op odası (4 yataklı) 

 Öğretim görevlisi dinlenme odası 

 Dr dinlenme odası 

 Personel dinlenme odası ile bekleme salonu (15-20 kişilik ameliyathane dışında) 

 Malzeme depoları (3 adet) 

 Hemşireler odası-deposu 

 Teknisyenlerin odası-deposu 

 Sekreterlik-deposu 

 Bay-bayan wc’ler 

 Erkek cerrahlar soyunma –giyinme odaları 

 Bayan cerrahlar soyunma-giyinme odaları 

 Erkek personel soyunma-giyinme odaları 

 Bayan personel soyunma-giyinme odaları 

 Erkek asistanlar soyunma-giyinme odaları 

 Bayan asistanlar soyunma-giyinme odaları 

2. KISIM (ÇOCUK ANESTEZİSİ BİLİM DALI) 

 Bilim Dalı Başkanı odası- Sekreter Odası (WC, Banyo), Arşiv  

 2 tane öğretim görevlisi/ uzman dr. Odası 
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 2 tane asistan giyinme, dinlenme vs. odası (bay-bayan) 

 

VI.LABORATUVAR (pediatri ile ortak) 

 Röntgen 

 USG 

 Biyokimya 

 Mikrobiyoloji 

 

9. DİĞER GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN ALANLAR 
 Hastanemizdeki hizmet performans ölçümünün adaletli olmaması, öğretim üyesi 

dışındaki personelin katkılarının performansa yansıtılamaması, performans 

uygulamalarına esas olan bilgisayar yazılım programındaki eksiklikler,  

 Hastanemizin standardizasyon ve akreditasyonunun sağlanması 

 Akademik olmayan personelimizin hizmet içi eğitimleri  

 Satın almalarımızın en iyi maliyet en iyi malzeme alımı konusunda daha iyi 

düzeye getirilmesi 

 Bölümün Gelir-Gider/Maliyet hesaplamalarının yönetimi konusunda daha bilgili 

duruma gelebilme  
 

 

10. SONUÇ 
Sonradan kurulmasına rağmen, KTÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, 

temel yapılanmasını tamamlamış ve alanında iyi bir yere gelmiş durumdadır. Bölgesel 

dinamikler, disiplinimize gereksinimi artırmaktadır. Bu raporda sözü edilen gelişmeler 

hedeflerimize daha da yakınlaşmamıza katkı sağlayacaktır.  

 

 

 

 

 

30- GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 
 

1. GİRİŞ  
Göğüs Cerrahisi; son yıllarda spesifikleşmenin önem kazanmasıyla değeri daha da artan 

bir anabilim dalıdır. Akciğer, trakeobronşial sistem (nefes borusu), mediasten, özofagus 

(yemek borusu), plevra ve göğüs duvarını ilgilendiren hastalıklarla ilgilenmektedir. 

Kliniğimiz hiperhidrozisin (el, yüz, koltuk altı ve ayak gibi lokalize alanlarda aşırı 

terleme) kalıcı tedavisini minimal invaziv bir teknik olan torakoskopik yöntemle 

yapmaktadır. Ayrıca Anabilim Dalımız travma ve yabancı cisim aspirasyonları başta 

olmak üzere acile gelen pek çok hastaya hizmet vermektedir.  
 

 
 

2. MİSYONUMUZ 
Küresel, ulusal ve bölgesel akciğer sağlığını koruyup geliştirmek, akciğer ve Anabilim 

Dalımızı ilgilendiren diğer sistem hastalıklarını olabildiğince erken teşhisi etmek ve en 

kısa zamanda, en ucuz ve sekel kalmayacak şekilde tedavi etmek, hastaların üretkenlik 

ve mutluluklarının sağlanması amacıyla çağdaş standartlarda bilim üretmek; üretilen 

bilgiyi paylaşmak ve küresel bilgiyi uygulamaya aktarmaktır. 
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3. VİZYONUMUZ 
Göğüs Cerrahisi Uzmanlık alanında, tıp eğitimi ve sağlık hizmeti ve bilimsel çalışmalar 

bakımından bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde saygın ve üretken bir merkez olmak. 

 

 

 

4. İLKELERİMİZ 
İnsana saygı, hasta ve çalışan odaklı, hasta ve çalışan hakları ve güvenliğini korumak, 

çağdaş klinik uygulamalar yapmak, mesleki etik değerlere uymak, dürüstlük, 

ulaşılabilirlik, özveri, alçak gönüllülük, sürekli mesleki gelişim, toplumla bütünleşmek, 

toplumsal sorumluluk, paylaşım, özgür düşünce, akademik saygı. 

 

 

 

5. MEVCUT DURUM 
A. ALT YAPI  

 Göğüs Cerrahisi Servisi (16 yataklı) 

 Göğüs Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi   

 Göğüs Cerrahisi Polikliniği 

 

 

 

B. TEKNİK DONANIM,  

 Göğüs Cerrahisi Servisi: 16 hasta yatağı ile yatan hastaların tedavi ve bakımıyla 

ilgili gerekli alt yapıya tamamıyla sahiptir.  

 Göğüs Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi:  Üçüncü basamak yoğun bakım 

standardında hizmet sunmaktadır. 

 

 

 

C. İNSAN KAYNAKLARI,  

a. Akademik personel  

 Öğretim üyesi: Doçent (2), Araştırma görevlisi (4) 

b. İdari personel 

 Hemşire: Servis (8)  

 Hasta bakıcı: Servis (2) 

 Sekreter: Servis (1) 

 

 

 

D. BİRİMLERİMİZ 

 Göğüs Cerrahisi Sevisi: İkisi iki, diğerleri dörder yataklı 4 hasta odasından 

(toplam 16 yataklı) oluşan Göğüs Cerrahisi Servisi ayrıca birer asistan ve 

personel odası, bir hemşire odası, bir ilaç ve tedavi odası, bir depo ile umumi 

tuvalet ve banyodan oluşmaktadır. Servisimizdeki tüm hasta odaları tuvaletlidir. 

 Göğüs Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi: Kalp ve Damar Cerrahisi ile ortak 

kullanılmaktadır.   

 Göğüs Cerrahisi Polikliniği: Haftada 5 gün hizmet vermektedir.  
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E. AYAKTAN, YATAN HASTA SAYILARI ve DİĞER İŞLEM SAYILARIMIZ,  

 Göğüs Cerrahisi Poliklinik Sayısı: 1741; Günde ~8-15 hasta  

 Yıllık Yatan Hasta Sayısı: 583 

 Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 110 

 Yoğun bakım doluluk oranı: %120 

 

F. SEVİS DOLULUK ORANLARIMIZ:  % 98 

 

G. SERVİS YATAK DEVİR ORANLARIMIZ:  %93 

 

H. BÖLÜM GELİR-GİDER VE KARLILIK:  Gelir: 1.696.916 ; Gider: 1.904.250 

 

İ. EĞİTİM, ARAŞTIRMA, YAYIN 

 

 

 

a. EĞİTİM ÖĞRETİM  

 Öğrenci Eğitimi: Halen tıp fakültesi 4. sınıf öğrencilerine müfredat kapsamında  

Göğüs Cerrahisi stajı ve 6. sınıf öğencilerine seçmeli staj verilmektedir.  

 Asistan Eğitimi: TUS’u kazanarak uzmanlık eğitimine başlayan asistanlara 

teorik ve uygulamalı olarak uzmanlık eğitimi verilmektedir 

 Halka ve Hastalara Dönük Eğitim Çalışmaları: Hasta ve yakınlarına hastalıkları 

ve bu ve benzeri hastalıklardan korunma yöntemleri hakkında birebir ve 

toplumu ilgilendiren hastalıklarda internet üzerinden eğitim verilmektedir.  

 

 

 

b. ARAŞTIRMA, YAYIN 

 Uzmanlık Tezi: Her uzmanlık öğrencisine ikinci yıldan sonra tez yapılmak üzere 

bir konu verilmektedir.   

 Uluslar arası dergilerde yapılan yayınlar: Anabilim Dalımız tarafından uluslar 

arası dergilerde yayınlanan çok sayıda bilimsel makale mevcuttur. Yılda 

ortalama 6-7 uluslar arası yayın yapılmaktadır.  

 Ulusal dergilerde yapılan yayınlar: Anabilim Dalımız tarafından ulusal 

dergilerde yayınlanmış çok sayıda bilimsel makale mevcuttur. Yılda ortalama 4-5 

ulusal yayın yapılmaktadır.  

 Kongre Bildirileri: Ulusal ve uluslar arası kongrelerde sunulmuş çok sayıda 

bildiri mevcuttur. Yıllık ortalama 5-10 kongre bildirisi sunulmaktadır 

 

 

 

6. AVANTAJLARIMIZ - FIRSATLARIMIZ 

 Akademik kadromuz: Her biri alanında yetkin, deneyimli, özverili, üreten, 

saygın, çalışkan, etik bir akademik kadroya sahip olmamız. 

 İdari kadromuz: İnsan sevgisiyle dolu, özveriyle çalışan, pozitif, enerjik ve etik 

değerlere sahip bir ekibimizin olması 

 Tam donanımlılık: Göğüs Cerrahisi ile ilgili bilimsel araştırma, eğitim ve sağlık 

hizmeti alanlarında hemen her türlü donanıma, kaynağa ve imkana sahip 

olmamız ve her türlü tanı/tedaviyi yapıyor olmamız.  

 Teknolojik donanım: Rijit bronkoskopi ve özofagoskopi, videomediastinoskopi, 

mekanik ventilatörler, CIPAP/BIPAP cihazları gibi alanımızda kullanılan hemen 
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her türlü tanı tedavi cihazına sahip olmamız. 

 Yüksek hasta potansiyelimiz: Bölgemizde sigara tüketiminin diğer bölgelere göre 

fazla olması nedeniyle akciğer kanseri sıktır.  

 Bölge hekimleriyle iletişim ve işbirliğimiz: Bölgemizdeki (Trabzon, Artvin, Rize, 

Giresun, Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan) akciğer hastalıklarının tanı ve 

tedavisiyle uğraşan hekimlerle (Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Patoloji, 

Radyoloji Uzmanları ve Verem Savaş Dispanseri) yıllardır yakın ve sürekli bir 

ilişki içerisinde olmamız, 10 yıldır aylık toplantılarımızı düzenli olarak 

yapmamız, mesleki işbirliği yapmamız. 

 Özgün hizmetlerimiz: Torakoskopik sempatektomi ile el ve koltukaltı terlemesi 

tedavis, gögüs deformitelerinin torakoskopik (Nuss ve Abramson) tedavisi, ve 

hasta odaklı çağdaş hizmetleri yıllardır uyguluyor olmamız. 

 İleri tanı tedavi ünitelerimiz: Göğüs Cerrahisi Yoğun Bakım 

 Ders notlarımızın olması. 

 Bilimsel proje ve yayınlarımız: Çok merkezli ulusal çalışmalar, bölgesel 

araştırmalar gerçekleştirmemiz; Uluslararası araştırma projelerine dahil 

olmamız; yurt içi ve yurt dışı kongrelere her yıl çok sayıda bildiriyle katılıyor 

olmamız, her yıl çok sayıda uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanan 

makalelerimizin olması 

 Öğrenci ve Asistan eğitim standartları: Öğrenci ve Asistan Eğitim Programı 

Kitapçığımızı ve Asistan Karnemizi yayınlamış olmamız.  

 Hekim eğitimlerimiz: Bölgemizdeki hekimlerin mezuniyet sonrası eğitimleri ve 

sürekli mesleki gelişimlerine dönük çok sayıda eğitim organizasyonunu 

(konferans, panel, sempozyum, kurs.) gerçekleştirmiş olmamız ve bu sayede bölge 

hekimlerimiz için bir eğitim, danışmanlık, referans merkezi olmamız. 

 Halka dönük etkinlikler: Bazen TV, radyo programları, basın açıklamaları ve 

gazete yazılarımızla halka, hastalarımıza ulaşıyor olmamız ve medyayı iyi 

kullanarak kamuoyuna alanımızda doğru mesajları verebilmemiz. 

 Referans merkezi olmamız: Bölgede tüm hekimler ve sağlık kurumlarının 

hastalarını sevk edeceği en ileri ve tam donanımlı referans merkezi olmamız  

 Bölge temsiliyeti: Ulusal ve uluslararası çalışmalarda, projelerde, etkinliklerde 

Karadeniz Bölgesini temsil etmemiz 

 Staj ve eğitim programı: Anabilim Dalı olarak bağımsız ve iyi yapılandırılmış staj 

programımızın varlığı 

 Öğretim üyelerimizin tam zamanlı çalışması 

 Hasta hakları: Hasta hakları konusunda duyarlı, üretken ve deneyimli bir 

merkez olmamız. 

 Takım ruhu: İdari ve akademik personelimizle, adeta bir aile birlikteliğini 

yansıtan takım ruhunu yakalamış olmamız. 

 

 

 

7. TEHDİTLER - RİSKLER – DEZAVANTAJLAR 

 Asistan Eksikliği: Mezuniyet sonrası eğitim için alınacak araştırma görevlisi 

sayısının yetersiz olması 

 Akciğer nakli ve pulmoner endarterektomi yapmamamız  

 Serviste yatak sayımızın azlığı 

 Otelcilik hizmetleri: Gerek özel hastanelerin, gerekse üniversite dışındaki devlet 

hastanelerinin hasta memnuniyeti ve otelcilik hizmetlerinde oldukça iyi duruma 

gelmeleri 

 Diğer merkezler: Bölgemizde yeni 3. Basamak hastanelerin açılması, Göğüs 
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Cerrahisi Uzmanlarının sayılarının artması ve tanı ve tedavi amaçlı bir çok 

girişimin diğer merkezlerde de yapılmaya başlanması 

 Sevk zinciri: sevk zincirinin uygulanması durumunda poliklinik hasta sayımızda 

ciddi azalma yaşanabilecek olması 

 

 

 

8. HEDEFLERİMİZ 

Personel, sağlık hizmeti ve eğitim-öğretim alanlarında mevcut düzeyi koruyup 

geliştirmek; tehdit ve risklerle başa çıkacak adımları atmak; geliştirilmesi gerekenler 

başlığı altında sayılan konularda belirtilen önerileri gerçekleştirmek için gerekli adımlar 

(altyapı, insan kaynakları vb) aşağıda sıralanmıştır.  

 

B. ALT YAPI / BİNA, 

 Yatak sayımızın arttırılması (5 yıl) 

 Yoğun Bakım Ünitemizde yatak sayımızın arttırılması  (1 yıl) 

 Servis odalarımızın tek kişilik odalar haline getirilmesi (5 yıl) 

 Servis içinde ayrı müdahale odası 

 

B. İNSAN KAYNAKLARI, 

 Öğretim üyesi (1 yıl) 

 Asistan sayımızın 3-4 olması (5 yıl). 

 Servis hemşire sayımızın korunması (5 yıl). 

 Bağımsız ve 3-4 yataklı bir Yoğun Bakım Ünitemizin olması (1 yıl) 

 

C. TEKNİK DONANIM,  

 Monitör sayısının arttırılması (1 yıl) 

D. EĞİTİM, ARAŞTIRMA/YAYIN,  

 

a. EĞİTİM-ÖĞRETİM 

 Öğretim üyelerinin tam zamanlı çalışmaları teşvik görmelidir.  

 Öğretim üyelerinin akademik başarıları ödüllendirilmelidir. 

 Asistan sayısı yeterli oranda tutularak, aşırı yük, sık nöbetler ve fazla mesaiden 

kaynaklanan kendini geliştirememe önlenmelidir. 

 

b. ARAŞTIRMA/YAYIN 

 Gelişen ve artan imkanlar sayesinde ülkeye ve bilime değer katacak yüksek 

impact değerli A sınıfı dergilerde yayınlanabilecek, nitelikli çalışma ve yayınlar. 

 

E. SAĞLIK HİZMETİ, VB 

c. AYAKTAN TANI-TEDAVİ ÜNİTESİ 

1. Poliklinik  

• Genel günlük kayıtla çalışan poliklinik 

d. YATAKLI TANI-TEDAVİ ÜNİTESİ 

 

1. Servis: En büyük fizik alt yapı eksikliğimiz yatak sayımızın azlığıdır. 

Ameliyat günümüzün az olması diğer çok önemli bir 

dezavantajımızdır. 

2. Özellikle postoperatif dönem için yeter sayıda yoğun bakım 

yatağımızın olması gerekir.  

3. Servis içinde müdahale odası olması müdahalelermizi 

kolaylaştıracaktır.  
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4. Depo: Serviste kullanılan cihaz, tıbbi malzeme ve diğer eşyaların 

konulabileceği yeteri büyüklükte yer ayrılması gerekmektedir (1 yıl). 

 

 

 

9. DİĞER GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN ALANLAR 

 Hastanemizin standardizasyon ve akreditasyonunun henüz sağlanmamış olması 

 Akademik olmayan personelimizin hizmet içi eğitimleri (1 yıl).  

 

 

 

10. SONUÇ 

KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, temel yapılanmasını tamamlamış ve 

alanında iyi bir yere gelmiş durumdadır. Bölgeye ve ülkeye daha iyi hizmet etme 

azmimiz hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacaktır.  

 

 

 

-------------- o -------------- 


