
 

 

 

 

 

 

AMAÇ HEDEF 

Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Evrensel Normlara 
Uygunluğunu Sağlamak ve Sürdürmek, 

Verimlilik ve Kalitesini Geliştirmek 

Eğitim kalitesinin yüksekliği ile lisans ve lisansüstü 
eğitimde en üst düzeyde tercih oranına sahip olmak 

Milli ve manevi değerlerini özümsemiş, mesleki bilgi-
beceri ve özgüvene sahip, kendini sürekli 

geliştirebilen, nitelikli öğrenciler ve uzman hekimler 
yetiştirmek 

Öğrencilerin başarı düzeylerinin arttırılmasına yönelik 
destek ve ödül sistemlerini geliştirmek 

Nitelikli öğrencileri fakülteye çekmek 
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AMAÇ HEDEF 

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Geliştirmek 

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bilime ve ulusal 
ekonomiye katkıda bulunmak 

Akademik yayın verimliliğinde lider fakülte olmak 



 

 

 

 

 

AMAÇ HEDEF 

Tedavi Hizmetlerinin Verimliliğinin Arttırılmak 

Tedavi hizmetlerinin verimliliğinde bölgede tercih 
edilen bir düzeye yükselmek 

Sağlık hizmetlerinin iyileştirmek ve geliştirilmesi 

Topluma yönelik eğitim ve sağlık hizmetlerini 
geliştirmek 

Ulusal ve uluslararası yeterliliğini sağlamış kurumsal 
yapılanması ile hasta memnuniyetini öne çıkaran 

etkin sağlık hizmetleri sunmak 

AMAÇ HEDEF 

Kurum Kimliği ve Kurum Kültürünü 
Geliştirmek 

Kurumsal akreditasyonla birlikte, gerekli programlar 
için ulusal ve/veya uluslararası akreditasyonu 

gerçekleştirmek 

Öğrenciler ile kurumsal işbirliğini geliştirmek 

Fakültemizin tanınırlığını artırmak 

Kalite süreçlerini optimum düzeyde sağlamak 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAÇ                                           HEDEF 

 
Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti 

sunarak, bulunduğumuz bölgede tercih edilen 
hastane olabilmek 

 
Bedensel, ruhsal ve sosyal vb. şartları sebebiyle özel 
ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha 

kolay erişimini sağlamak 
 

Hastalarımızın memnuniyetini yükseltmek 
 

Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda 
ihtiyaçların tespit edilmek 

Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek 
Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda 

ihtiyaçların tespit edilmek 

Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik 
ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek 

Kurumsal mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket 
etmek 

Fakülte alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek 
ve sürekliliğini sağlamak 

Fakülte alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve 
sürekli sağlık hizmeti sunmak. 

Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet 
kalitesini arttırmak 

Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre 
uygun bölümde çalıştırılmak 

Milli düzeydeki istihdam politikasına, ekonomik ve 
sosyal kalkınmaya katkıda bulunarak en son tıbbi 
ve teknolojik bilgilere dayalı eğitim ve araştırma 

metotlarını kullanmak. 

İhtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli 
hizmet verilebilmesi için gerekli tüm  donanımları 

sağlamak 
Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve 

sürdürülebilirliğini sağlamak. 


