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Bize	  güvenerek	  Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  
Fakültesi	  Dekanlık	  Misyonunu	  
yüklenmemizi	  sağladıkları	  için	  

Üniversite	  YöneGmine	  

Kurumsallaşmış	  ve	  
mezuniyet	  öncesi	  Ip	  
eğiGmi	  akredite	  olmuş	  bir	  
Ip	  fakültesi	  için	  daha	  
önceki	  Ip	  fakültesi	  
yöneGcilerine	  

Uyumlu	  ve	  etkin	  bir	  işbirliği	  için	  
Hastane	  YöneGmindeki	  
arkadaşlarımıza	  

Etkin	  ve	  içten	  destekleri	  için	  öğreGm	  
üyesi	  arkadaşlarımıza	  

EğiGm	  Bloğunun	  ihGyaçlarının	  
giderilmesindeki	  katkılar	  ve	  anlayış	  için	  	  
Üniversite	  Genel	  Sekreteri,	  Yapı	  İşleri	  
Daire	  Başkanı	  ve	  Mali	  İşler	  Daire	  
Başkanına,	  
Sıra	  dışı	  gayretleri	  için	  Gökşin	  	  ve	  Nurgül	  
hanım	  ile	  Kamil	  beye	  

Dekanlıktaki	  çalışma	  
arkadaşlarımıza	  

Teşekkür	  Ediyoruz	  



Akademik	  İlerleme	  Kaydeden	  
arkadaşlarımızı	  kutluyoruz	  

Profesör	  olanlar	  
1.  Prof.Dr.Gülşen	  Ekingen	  
2.  Prof.Dr.Cannur	  Dalçık	  
3.  Prof.Dr.Tuncay	  Çolak	  
4.  Prof.Dr.Başar	  Çolak	  
5.  Prof.Dr.Volkan	  Etüş	  
6.  Prof.Dr.Konuralp	  ilbay	  
7.  Prof.Dr.Meltem	  Ö.Dillioğlugil	  
8.  Prof.Dr.Macit	  Selekler	  
9.  Prof.Dr.Pervin	  İşeri	  
10. Prof.Dr.Güliz	  Kozdağ	  	  
11. Prof.Dr.Yavuz	  Gürkan	  
12. Prof.Dr.İlknur	  Başyiğit	  
13. Prof.Dr.Nilay	  EGler	  	  
14. Prof.Dr.Gülcan	  Türker	  
	  
	  

Doçentlik	  sınavını	  geçenler	  
1.  Doç.Dr.İ.Halil	  Ulaş	  Bildirici	  
2.  Doç.Dr.Nursu	  Çakın	  Memik	  
3.  Doç.Dr.Levent	  Elemen	  
4.  Doç.Dr.Emine	  Zengin	  
5.  Doç.Dr.Bilgehan	  Tosun	  
6.  Doç.Dr.Aysun	  Şikar	  AKtürk	  
7.  Doç.Dr.Levent	  Özkan	  
8.  Doç.Dr.Serkan	  Yılmaz	  
9.  Doç.Dr.Dilek	  Özdamar	  
10.  Doç.Dr.İhsan	  Anık	  
11.  Doç.Dr.Tülay	  Hoşten	  
12.  Doç.Dr.Ayşe	  Kutlu	  
13.  Doç.Dr.Ayşen	  Aydoğan	  

Yardımcı	  doçent	  olarak	  aramıza	  yeni	  
ka:lanlar	  
1.  Yrd.Doç.Dr.	  Zuhal	  Gündoğdu	  
2.  Yrd.Doç.Dr.	  Serap	  Argun	  Barış	  
3.  Yrd.Doç.Dr.Zehra	  İpek	  Arslan	  Aydın	  
4.  Yrd.Doç.Dr.Murat	  Topdağ	  



EğiGmde	  Yeniden	  Yapılanma	  ve	  
AKTS	  EGkeG	  

Fakülte	  olarak	  yükümlülüklerimizi	  tam	  olarak	  	  yerine	  geGrdik.	  
Emeği	  geçenlere	  teşekkürler	  



Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi:	  Çok	  
İşlevli	  Kamu	  Kurumu	  

Hasta	  bakımı	  
Yatan	  hasta/	  
Ayaktan	  hasta	  

/Günübirlik	  hasta,	  	  
Acil	  ve	  ElekGf,	  	  
Rehabilitasyon	  

	  

	  

Eği?m	  
Mezuniyet	  öncesi/Uzmanlık	  eğiGmi/Sürekli	  Ip	  eğiGmi	  

	  
Araş:rma	  
Temel	  bilimler	  

Klinik	  araşIrmalar	  
Sağlık	  hizmeG	  
araşIrmaları	  

EğiGm	  araşIrmaları	  

	  Sağlık	  sistemine	  	  
	  destek	  	  
	  Sevk	  edilen	  hastalar	  
	  Profesyonel	  önderlik	  
	  Topluma	  yönelik	  	  
	  etkinlikler	  için	  merkez	  
	  Birinci	  basamak	  sağlık	  	  
	  hizmetlerinin	  yöneGmi	  

İş	  sahası	  
Hastane	  içinde	  
Sağlık	  çalışanları	  
Diğer	  çalışanlar	  
Hastane	  dışında	  
Tedarikçiler	  
Transport	  
Diğer	  

	  
Sosyal	  
DevleGn	  meşruiyeG	  
PoliGk	  sembol	  
Sosyal	  destek	  merkezi	  
Mesleki	  güç	  odağı	  
Ulusal	  değer/onur	  
	  



2004-‐2012	  Sağlık	  Harcamaları	  



Fakültemiz..	  
AKADEMİK'PERSONEL'! SAYI'

Profesör'! 114'

Doçent'! 73'
Yrd.'Doçent! 42'

Uzman/Öğretim'Görevlisi! 4'
Toplam'Öğretim'Üyesi:' 233!
Araştırma'Görevlisi! 282'

Yan'Dal'Araştırma'Görevlisi! 32'
TOPLAM! 547!
!
HASTANE'PERSONELİ!
Sözleşmeli'Personel(4/B)! '''''''''''75'
Kadrolu'Personel! ''''''''''824'

Veri'Hazırlama'Personeli! '''''''''192'
Temizlik'Personeli! '''''''''409'

Mutfak'Personeli! '''''''''''64'
Güvenlik'Personeli! '''''''''''61'

TOPLAM!
'''''''''1625!
!

!

! 2012-‐2013	  EğiGm	  Yılı	  İGbarıyla	  	  1179	  
Öğrenci	  

ÖğreGm	  Üyesi	  Başına	  
5,06	  öğrenci	  

3351	  İnsan	  

Bu	  oran	  2010	  rakamlarına	  
göre	  Ege	  4,18,	  Erciyes	  
5.11,Marmara	  4,16,	  
Hacehepe	  4,62	  



Tıp	  Fakültesi	  SCI	  yayın	  sayısı	  

Bu	  sayılar	  ile	  Ip	  
fakültesi	  580.	  

sırada.	  İlk	  500’e	  
girmek	  için	  yayın	  

sayısını	  200	  
civarında	  tutmamız	  

gerekiyor	  
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KOU ADRES GÖSTERİLEREK YAPILAN YURT DIŞI BİLİMSEL 
YAYINLAR                                                               

TIP FAKÜLTESİ WOS 2000-2012 

2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  

1,14	   2,32	   1,23	   1,10	   1,14	   1.00	   1.26	   ?	  

ÖğreGm	  üyesi	  başına	  düşen	  yayın	  sayısı	  

2010	   2011	   2012	  

235	   291	   281	  

Faaliyet	  Raporları-‐SCI/
Pubmed	  



Tezlerin	  Yayın	  Haline	  Gelmesi	  
•  2010-‐2012	  döneminde	  (son	  3	  yıl)	  154	  tez	  	  yapıldığını	  
saptadık	  

•  Dün	  iGbarıyla	  bize	  ulaşan	  bilgilere	  göre	  12	  tez	  
yayınlanmış	  (%	  7),	  6	  tez	  yayın	  aşamasında.	  

•  Bu	  rakamlar	  çok	  düşük	  
•  Profesörlül	  kriterlerine	  danışmanların	  tezlerin	  
yayınlanmasını	  teşvik	  eden	  bir	  madde	  ekledik	  

•  Çok	  yakın	  zamanda	  tez	  verilmesinden-‐yayın	  yapılmasına	  
kadarki	  süreci	  izleyebileceğimiz	  ve	  uyarıda	  
bulunacağımız	  bir	  yazılımı	  devreye	  sokacağız	  



URAP	  (University	  Ranking	  by	  Academic	  
performance)	  



Tıp	  Alanında	  Üniversitelerin	  Sıralaması	  

19.Sıra	  



YöneGm	  PoliGkamız	  
•  EğiGmi	  önceleyerek,	  hizmet,	  eğiGm	  ve	  araşIrma	  arasında	  
sinerji	  yaratmak	  

•  Temel	  amacımız:	  Bilimsel	  ve	  İnsancıl	  Bir	  Tıp	  İçin	  çalışmak,	  
kimliği	  ve	  değerleri	  olan	  bir	  Ip	  fakültesi	  olmak,	  kurumsal	  
kimliğimizi	  güçlendirmek	  

•  Her	  konuda	  “ortak	  akıl”	  aramak,	  bunun	  için	  fakülte	  içi	  
kaIlım	  mekanizmalarını	  etkin	  bir	  şekilde	  kullanmak,	  geri	  
bildirimlere	  kıymet	  vererek	  gereğini	  yapmaya	  çalışmak	  

•  Akademik	  personelin	  ve	  çalışanların	  özlük	  haklarını	  
gelişGrmek,	  	  

•  Öğrenci	  ve	  araşIrma	  görevlilerinin	  kaIlımını/katkısını	  
arqrmak,	  bu	  amaçla	  AraşIrma	  Görevlileri	  Akademik	  
Kurulu’nu	  kurumsallaşIrmak	  



YöneGm	  PoliGkamız	  
•  Klinik	  EğiGmi	  güçlendirmek	  
•  EğiGm,	  ileGşim	  ve	  kaIlımda	  bilgi	  sistemlerini	  
kullanmak	  

•  Toplum	  sağlığı,	  Ip	  eğiGmi	  ve	  sağlık	  hizmet	  
sistemi	  konularında	  öncü	  çalışmalar	  yapmak;	  	  

•  Yerel/bölgesel,	  ulusal,	  uluslararası	  işbirliklerini	  
gelişGrmek,	  	  	  

•  YÖK	  ve	  Sağlık	  Bakanlığı’na	  iyi	  hazırlanmış	  
raporlar	  ile	  geri	  bildirim	  sağlamak	  



	  Değerlerimiz	  

•  Evrensellik	  
•  İnsan,hasta	  ve	  hekim	  
haklarına	  saygılı	  olma	  

•  Tutarlılık	  	  
•  Açıklık	  
•  Bilimsellik	  
•  Eşitlikçilik	  
•  Dil,	  din,	  cinsiyet,	  ırk	  
ayrımcılığı	  yapmadan	  
hizmet	  sunmak	  	  

•  Çevreye	  duyarlılık	  
•  Adalet	  
•  KaIlımcılık	  
•  Ulaşılabilirlik/
Erişilebilirlik	  

•  İnsancıllık	  
•  Yenilikçilik	  
•  Toplumculuk	  
•  Emeğe	  saygı	  	  
•  Değişime	  açıklık	  



Çalışma	  Planı	  Çalıştayı-‐2012	  

Çalışma	  Planı’na	  anabilim	  dalı	  başkanları	  ile	  yapılan	  
toplanIda	  son	  şekli	  verildi.	  Sizlere	  tekrar	  gönderdik	  



ÖğreGm	  Üyeleri	  ile	  ileGşim	  ve	  	  Çalışma	  
Koşullarının	  İyileşGrilmesi	  

•  Yardımcı	  doçent	  toplanIsı	  
•  Anabilim	  dalı	  başkanları	  ile	  toplanI	  ve	  

anabilim	  dalı	  ziyaretleri	  
•  Dekanlık	  bilgilendirme	  üzerinden	  

düzenli	  ileGşim	  
•  YöneGm	  kurulu	  gündemi	  ve	  

gündemdeki	  konulara	  ait	  belgelerin	  
önceden	  gönderilmesi	  

•  ÖğreGm	  üyelerinin	  odalarındaki	  
eksikliklerin	  envanteri	  çıkarıldı	  

•  Ameliyathane	  içindeki	  	  kafeterya	  	  
yenilendi	  

•  Anabilim	  dallarına	  akademik	  sekreterya	  	  	  
verilmesi	  konusunda	  çalışıyoruz	  



ÖğreGm	  Üyeleri	  ile	  ileGşim	  ve	  	  
Çalışma	  Koşullarının	  İyileşGrilmesi	  

•  EğiGm	  Bloğunda	  öğreGm	  üyesi	  dinlenme	  odası	  
•  Kadro	  istekleri	  rektörlüğe	  bildirildiği	  gün	  anabilim	  
dallarına/	  öğreGm	  üyelerine	  de	  bilgi	  veriliyor	  

•  Bilimsel	  toplanIlara	  kaIlımda	  akademik	  kurul	  kararı	  
yerine	  anabilim	  dalı	  başkanı	  onayının	  yeterli	  hale	  
geGrilmesi	  

•  İmzasız	  hasta	  şikayetleri	  için	  öğreGm	  üyelerinden/
araşIrma	  görevlilerinden	  bilgi	  istenmemesi	  

•  Bilim	  dallarının	  kurumsallaşması	  bakımından	  yıllık	  izin	  ve	  
bilimsel	  etkinlik	  formlarına	  “bilim	  dalı	  başkanı”	  eklendi.	  	  



Mezuniyet	  Öncesi	  EğiGm:	  Yapılanlar	  
ve	  planlananlar	  

•  EğiGm	  bloğunun	  donanım	  ve	  alt	  yapı	  eksikleri	  (ses	  düzeni,	  
platormların	  yükselGlmesi,	  barkovizyonlar	  vs)	  tamamlandı,	  
öğrenci	  işlerinin	  ve	  laboratuvarların	  taşınması	  sağlandı.	  

•  “Beyaz	  önlük	  giyme	  töreni”	  uyum	  günlerinin	  içine	  alındı	  
•  20	  adet	  yeni	  mikroskop	  alındı	  



Mezuniyet	  Öncesi	  EğiGm:	  Yapılanlar	  
ve	  planlananlar	  

•  MulGdisiplin	  lab.koordinatörü	  atandı	  ve	  öğrenci	  
lab.için	  kalıcı	  teknisyen	  sağlandı	  	  

•  EğiGmle	  ilgili	  sorumlulukların	  puanları	  arqrıldı,	  
anabilim	  dalı	  staj	  sorumlularına	  C	  puanı	  verilmeye	  
başlandı.	  Hasta	  başı	  eğiGm	  puanı	  arqrıldı	  

•  D	  V’deki	  Anestezi	  stajı	  içine	  1	  günlük	  “Yeniden	  
canlandırma	  ve	  yaşam	  desteği”	  modülü	  
yerleşGrildi	  

•  Preklinik	  öğrencilere	  	  	  minimum	  2	  haualık	  “yaz	  
stajı”	  hazırlıkları	  biGrildi	  

•  Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  “Staj	  EğiGmi	  
ilkleri”	  belirlendi	  ve	  staj	  sınavlarında	  stajyerlerin	  
kendi	  izledikleri	  hastalardan	  birisini	  takdim	  etmesi	  
standart	  hale	  geGrildi	  



Dönem	  IV	  başına,	  
öğrencilerinin	  ilk	  hauada	  
teorik,	  video	  ve	  praGk	  
uygulamalarla	  temel	  fizik	  
muayeneyi	  daha	  iyi	  
öğrenmeleri	  ve	  hastalarının	  
muayenelerini	  yapabilecek	  
bilgi	  ve	  beceriye	  sahip	  birer	  
hekim	  olarak	  klinik	  stajlara	  
başlamalarını	  hedefleyen	  bir	  
staj	  hazırlıkları	  biGrildi.	  
	  

Mezuniyet	  Öncesi	  EğiGm:	  Yapılanlar	  
ve	  planlananlar	  



Mezuniyet	  Öncesi	  EğiGm:	  Yapılanlar	  
ve	  planlananlar	  

•  Hekimliğe	  Hazırlık	  Programı’nın	  güçlendirilmesi	  ve	  ileGşim	  
becerileri	  	  modüllerinin	  bu	  program	  içine	  yerleşGrilmesi	  (	  Bu	  
konuda	  bir	  çalışma	  grubu	  hazırlıkları	  biGrmek	  üzere)	  

•  EğiGmden	  yeniden	  yapılanma	  çerçevesinde(	  AKTS	  eGkeG	  başvuru	  
öncesi)	  eksiklikler	  tamamlandı	  

•  Tıp	  EğiGmi	  GelişGrme	  Seminerleri	  başlaIldı	  
•  EğiGm	  ihGyaçları	  için	  BAP	  projesi	  hazırlandı	  ve	  rektörlüğe	  

gönderildi	  
	  



Mezuniyet	  Öncesi	  EğiGm:	  Yapılanlar	  
ve	  planlananlar	  

•  Öğrenci	  bilgi	  sistemi	  Ip	  fakültesi	  öğrencileri	  taraxndan	  da	  
kullanılabilir	  hale	  geGrildi,,	  sınav	  sonuçlarının	  detayları	  	  
gönderilmeye	  başlandı	  



EğiGm	  Portalı	  
•  Fakültemizdeki	  eğiGm	  

ortamını	  güçlendirmek,	  
ders	  notlarının	  elektronik	  
ortama	  konmasını	  
sağlamak,	  anabilim	  
dallarında	  üreGlen	  eğiGm	  
materyallerine	  herkesin	  
ulaşabilmesini	  sağlamak,	  
giderek	  ders	  videolarının	  	  
eklenebileceği	  ve	  daha	  
sonra	  da	  	  ingilizce,	  sanat	  vs	  
gibi	  derslerle	  ilgili	  sanal	  
sınıfları	  kapsayan	  	  bir	  “	  Ip	  
eğiGmi	  portalı”	  için	  
Teknopark’daki	  bir	  yazılım	  
şirkeG	  ile	  işbirliği	  yapıyoruz	  



200	  öğrencimize	  Burs..	  
•  Amacımız	  ihGyacı	  olan	  bütün	  

öğrencilerimize	  destek	  bursu	  
sağlamak,	  öğrencilerimize	  kazanç	  
hırsı	  birik?rmeden	  mutlu	  bir	  
eği?m	  ortamı	  sağlamak	  ve	  başarı	  
bursları	  ile	  eğiGm	  moGvasyonunu	  
arqrmak.	  

•  Burs	  sağlamak	  için	  4	  ekim	  2012’de	  
Vali	  	  bey	  ve	  eşinin	  katlımı	  ile	  bir	  
toplanI	  yapılmışIr.	  

	  

•  Destek	  ve	  Başarı	  Bursları	  
•  ÖğreGm	  üyeleri,	  emekli	  

öğreGm	  üyeleri,	  Mezunlar,	  
Kaybedilen	  çalışanlar,	  sivil	  
toplum	  kuruluşları,	  
gönüllüler...adına	  burslar	  

	  

Bu	  çabalar	  sonunda	  ilimizdeki	  iş	  adamları,	  
sivil	  toplum	  kuruluşları	  ve	  diğer	  kurumlarda	  

200	  adet	  burs	  sağlanmış	  ve	  30	  Kasım	  
2012’den	  itabaren	  öğrencilerimizin	  
hesabına	  yaIrılmaya	  başlanmışIr	  	  

Burs	  Komisyonumuz	  



Öğrenciler	  ve	  mezunlarla	  	  İlişkiler	  
•  Öğrencilerle	  ilişkiler	  doğrudan	  bir	  dekan	  yardımcısı	  ile	  

ilişkilendirildi	  
•  “Dekanlık	  Öğrencilerle	  Buluşuyor”	  toplanIlar	  başlaIldı	  
•  EğiGm	  Bloğu	  girişine	  bir	  öğrenci	  panosu	  yapıldı	  
•  Öğrenci	  kulüplerinin	  çalışmaları	  için	  	  mekanlar	  düzenlendi	  
•  EğiGm	  Bloğunda	  “Etüd	  odası”(Çalışma	  odası)	  açıldı	  
•  Öğrenci	  kongresi	  2013	  hazırlıkları	  başlandı	  
•  Mezunlarla	  ilişki	  için	  komisyon	  kuruldu	  
•  Yabancı	  öğrenciler	  ile	  toplanI	  yapıldı	  



Mezuniyet	  Sonrası	  EğiGm	  
•  Komisyon	  yeniden	  yapılandırıldı	  
•  Her	  yıl	  bir	  kez	  Asistan	  Akademik	  Kurulu	  yapılması	  
•  Her	  yeni	  başlayan	  asistan	  için	  mümkün	  olan	  en	  kısa	  zamanda	  

danışman	  öğreGm	  üyesinin	  belirlenmesi	  
•  Asistanların	  asistanlık	  sürelerinin	  en	  geç	  yarısında	  tez	  konularının	  

belirlendiğinin	  takip	  edilmesi	  ve	  tezlerin	  yayın	  haline	  
geGrilmesinin	  teşvik	  edilmesi	  

•  Her	  ana	  bilim	  dalı	  için	  belirlenmiş	  olan	  çekirdek	  eğiGm	  
programlarının	  standart	  hale	  geGrilmesi	  ve	  uygulandığının	  takip	  
edilmesi,	  bunların	  ışığında	  asistan	  değerlendirme	  sınavlarının	  
düzenli	  olarak	  yapılması	  (En	  az	  yılda	  bir	  kez	  olmak	  üzere)	  

•  AraşIrma	  görevlilerinin	  tezleri	  dışında	  da	  araşIrma	  ve	  yayın	  
yapmalarının,	  ulusal	  ve	  uluslararası	  kongrelere	  kaIlımlarının	  
desteklenmesi	  



Mezuniyet	  Sonrası	  EğiGm	  
•  Asistanların	  sınavdan	  sonra	  	  zorunlu	  hizmeGn	  ilk	  
kurasına	  kadar	  çalışmasının	  sağlanması	  konusunda	  
girişimler	  

•  2013	  Eylül	  TUS’unda	  gelecek	  olan	  asistanlardan	  iGbaren	  
kullanılmak	  üzere	  e-‐karne	  sisteminin	  oluşturulması	  

•  İleGşim	  becerileri,	  Ibbi	  eGk,	  temel	  ve	  ileri	  yaşam	  
desteği/resüsitasyon	  kurslarının	  2013	  yılından	  iGbaren	  
düzenli	  olarak	  yapılması	  ve	  her	  asistanın	  en	  az	  bir	  kez	  
bu	  kursları	  almasının	  sağlanması	  

•  “Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  Uzmanlık	  EğiGmi	  
ilkeleri”	  belgesi’nin	  yaşama	  geçirilmesi	  
	  



AraşIrma	  Görevlileri	  Akademik	  Kurulu	  
•  100	  dolayında	  asistan	  ve	  10	  
dolayında	  öğreGm	  üyesi	  kaIldı	  

•  Kurumsal	  gelişme	  bakımından	  
beni	  heyecanlandıran	  bir	  
toplanI	  oldu	  

•  AraşIrma	  görevlilerinin	  başta	  
çalışma	  koşulları	  olmak	  üzere	  
sorunlarını	  çözmek	  için	  
elimizden	  geleni	  yapacağız	  

•  Ek	  ödemede	  tabanı	  1500	  TL	  
civarına	  (Kimsenin	  gelirinde	  
azaltma	  yapmadan)	  çıkaracağız	  



AraşIrma	  ve	  Yayın	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  

	  Hasta	  bakım	  hizmetleri	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
EğiGm	  

	  	  	  	  	  	  AraşIrma	  



AraşIrma	  ve	  Yayın	  
•  KOÜ-‐Novo	  Nordisk	  AR-‐GE	  işbirliği	  projesi	  çerçevesinde	  3	  

araşIrmaya	  yaklaşık	  250.000	  TL	  destek	  sağlandı.	  Ocak	  2013	  için	  
yeni	  bir	  proje	  çağrısı	  yapıldı.	  

•  Bu	  işbirliği	  çerçevesinde	  “Beta	  Hücre	  Biyolojisi	  AraşIrma	  Lab”	  
kurulma	  hazırlıkları	  tamamlandı.	  Halen	  bir	  araşIrmacı	  Kopenhag	  
Üniversitesi	  Beta	  Hücre	  Biyoloji	  Lab.	  çalışıyor.	  

•  	  	  2-‐13	  Ekim	  2012	  tarihleri	  arasında	  yrd.doç	  ve	  yandal	  uzmanlık	  
öğrencilerine	  yönelik	  ücretsiz	  "Tıpta	  AraşIrmalara	  Genel	  Bakış-‐
İstaGsGk	  Analiz	  Sonuçlarının	  Yayınlanması“	  	  kursu,	  

•  Ocak	  2013	  “	  AraşIrma	  ve	  Makale	  Yazım	  Teknikleri”	  kursu	  	  	  	  	  	  



Makale	  Hazırlama	  ve	  Sunum	  Kursu	  



2013’de	  Yeni	  AraşIrma	  Kursları	  
•  Kocaeli	  Üniversitesi-‐Novo	  Nordisk	  AR-‐GE	  İşbirliği	  

anlaşması	  çerçevesinde,	  Novo	  Nordisk	  firmasının	  
araşIrmacılara	  dönük	  2009	  yılından	  beri	  
yürühüğü	  “Klinik	  AraşIrma	  ve	  İyi	  Klinik	  
Uygulamalar”	  kursunu	  2013	  yılından	  iGbaren	  
Kocaeli	  Üniversitesi	  ile	  ortak	  yapma	  kararı	  
alınmışIr.	  	  

•  	  Bu	  kapsamda	  18-‐21	  Şubat	  2013’	  de	  “Klinik	  
AraşIrma	  ve	  İyi	  Klinik	  Uygulamalar”	  ve	  “İleri	  Klinik	  
AraşIrmalar”	  kursları	  Brookwood	  InternaGonal	  
Academy	  gözlemciliğinde	  ortaklaşa	  
düzenlenecekGr.	  Kurslar	  uluslar	  arası	  kaIlımcılara	  
açık	  olarak	  düzenlenecekGr.	  Bundan	  sonra	  da	  
araşIrmacılara	  yönelik,	  ihGyaç	  olan	  her	  alanda	  
(biyoistaGsGk,	  makale	  yazımı,	  araşIrma	  teknikleri	  
vb)	  iki	  kurum	  ulusal	  ve	  uluslar	  arası	  kursları	  ortak	  
düzenlemeye	  karar	  vermişlerdir.	  

•  Yakındoğu	  Pediatrik	  Endokrinoloji	  Bilim	  Okulu	  



•  KABİ;	  	  “Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  Klinik	  
ve	  Deneysel	  AraşIrmalar	  Merkezi”	  (KOKİDEM	  )	  
olarak	  yeniden	  dizayn	  edilmişGr.	  

•  Yönetsel	  ve	  finansal	  açıdan	  çıkarılması	  
planlanan	  “Yüksek	  ÖğreGm	  Kurumlarında	  
AraşIrma	  Merkezleri”	  yasa	  tasarısına	  uyumlu	  

•  Morfoloji	  binasına	  taşınacak	  öğrenci	  
laboratuarlarının	  eklenmesi	  ile	  yaklaşık	  3	  kat	  
büyüyecek.	  

AraşIrma	  ve	  Yayın	  



Klinik	  ve	  Deneysel	  AraşIrma	  Merkezi	  
(KOKİDEM)	  

•  Klinik	  AraşIrmalar	  Birimi	  
•  Protein	  ve	  AnGkor	  AraşIrmaları	  Birimi	  
•  Laboratuar	  Hayvanları	  ÜreGm	  ve	  AraşIrma	  Birimi	  
•  Kayıt,	  Arşiv,	  Bilgi	  İşlem,	  Doku	  ve	  Veri	  Bankası	  Birimi	  
•  AraşIrma	  ve	  Yayın	  Destek	  Birimi’	  dir.	  
•  Kurulacak	  olan	  BiyoistaGsGk	  ve	  Tıbbi	  Bilişim	  Anabilim	  
dalı	  da	  bu	  merkez	  içinde	  yapılandırılacak.	  

•  Ayrıca	  Üniversitemizin	  diğer	  fakülteleri,	  araşIrma	  
laboratuarları	  ve	  Teknopark	  ile	  ortak	  çalışmaları	  
kolaylaşIracak	  bir	  ofis	  bulunacak.	  



Proje	  Sahibi	  	  
Kocaeli	  Üniversitesi	  
Proje	  Ortakları	  	  	  
Kocaeli	  Valiliği	  
Kocaeli	  Büyükşehir	  Belediyesi	  
Novo	  Nordisk	  
Proje	  İşbirlikleri	  	  	  
Dışkapı	  Yıldırım	  Beyazıt	  EAH	  	  Pankreas	  	  
Adacık	  Hücre	  AraşIrma	  Laboratuarı	  
Harvard	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  
Joslin	  Diabetes	  Center	  
Kopenhag	  Üniversitesi	  
Steno	  Diabetes	  Center	  
Hagedorn	  Research	  InsGtude	  

Kocaeli	  Üniversitesi	  Diyabet	  
ve	  Obezite	  Merkezi	  

(KODİTEM)	  



Kocaeli	  Üniversitesi	  Diyabet-‐Obezite	  AraşIrma,	  
Merkezi	  bünyesinde	  oluşturulması	  planlanan	  

AraşIrma	  Laboratuarları	  

•  Obezite-‐Diyabet	  GeneGk	  ve	  BiyoinformaGk	  
Laboratuarı	  

•  Protein	  AraşIrmaları	  Laboratuarı	  
•  Beta	  Hücre	  Biyoloji	  Laboratuarı	  
•  Moleküler	  Hücre	  Biyolojisi	  Laboratuarı	  
•  Tranjenik	  Hayvan	  Barınma	  ve	  Deney	  Laboratuarı	  



Klinik	  AraşIrmalar	  EGk	  Kurulu	  

16	  İlaç	  AraşIrması	  
160	  tez/araşIrma	  
Toplam	  176	  dosya	  
incelendi	  

EGk	  Kurul	  üyelerine	  dosya	  
inceleme	  için	  D	  puanı	  
verilmeye	  başlandı	  



Klinik	  Hizmetler	  

Bu	  yıl	  PET,RadyoakGf	  İyot	  Tedavi	  ünitesi	  	  ve	  
kornea	  bankası	  hizmete	  girdi.	  Girişimsel	  

kardiyoloji	  	  birimi	  yeni	  tedavileri	  uygulamaya	  
başladı,	  2013’de	  Kemik	  İliği	  Nakil	  Ünitesi	  ve	  
Pediatrik	  Kalp	  Cerrahisi	  Hizmete	  Girecek.	  
Bunlar	  için	  gerekli	  finasman	  sağlandı.	  	  

!

Gösterge( 2010( 2011( 2012*(
1( Hasta(Yatak(Sayısı( 691( 694( 710(
2( Yatak(Kullanım(Oranı( 79,2( 78,8( 76,7(
3( Ortalama(Yatış(gün(Sayısı( 6,4( 6,7( 6,6(
4( (Yatırılan(Toplam(Hasta(Sayısı( 28751( 29913( 27.795(
5( Ölen(Hasta(Sayısı( 732( 745( 620(
6( Poliklinik(Sayısı( 582485( 565675( 585393(
7( Ameliyat(Sayısı( 22499( 27610( 25.454(



Klinik	  hizmetlerin	  iyileşGrilmesi	  
•  Bu	  konuda	  dekanlık	  ekibi	  ile	  hastane	  yöneGmi	  birlikte	  çalışıyor	  

ve	  Hastane	  yürütme	  Kurulu’nda	  etraflı	  olarak	  çalışıldı	  
•  4-‐B	  kadrosunda	  20	  pra?syen	  hekim	  talebi	  yapıldı	  
•  Zorunlu	  hizmet	  kadrosu	  konusunda	  	  Sağlık	  Bakanlığına	  yazı	  

yazıldı	  ve	  anabilim	  dallarının	  taleplerine	  olumlu	  bakılmaya	  
başlandı	  

•  Çocuk	  Acil	  servis	  yenilendi	  ve	  erişkin	  acilin	  	  genişleGlmesi/
yenilenmesi	  planlandı	  

•  Tüp	  bebek	  ve	  patolojinin	  genişleGlmesi	  
•  Morfoloji	  binasındaki	  saymanlığın	  yerine	  çocuk	  	  yan	  dal	  

plk’lerinin	  bir	  kısmı	  taşınacak	  



Klinik	  hizmetlerin	  iyileşGrilmesi	  
•  Hastane	  EGk	  Kurul’u	  2009’dan	  beri	  ilk	  kez	  toplanI	  ve	  hasta	  

hakları	  biriminin	  güçlendirilmesi	  kararlaşIrıldı	  (	  Bu	  birimin	  
“Hasta	  Hakları	  ve	  Hasta/Hekim	  İlişkileri	  Birimi”	  adını	  alması	  

•  Onkoloji	  hastalarına	  danışmanlık	  ve	  hastane	  içinde	  hastalara	  
yardımcı	  olacak	  bir	  eleman	  isGhdam	  edilmesi	  

•  Plk	  sekreter	  sayısının	  arqrılması	  ve	  bu	  sekreterlerin	  eğiGmi	  
•  Mutakta	  hazırlanan	  diyet	  yemekleri	  de	  çeşitlendirilmesi	  (şu	  

anki	  uygulama	  herhangi	  bir	  diyet	  uygulaması	  için	  standart	  
tuzsuz	  yemekler.	  Buna	  son	  verilecek)	  

•  Ağrı	  Plk	  hizmetleri	  verilmesi	  
•  Otopark	  sorunu	  
•  Plk	  bekleme	  yerlerinin	  düzenlenmesi/genişleGlmesi	  



2012	  yılı	  	  
•  Çocuk	  Yoğun	  Bakım	  ve	  Acilin	  düzenlenmesi	  
•  Bronkoskopi	  ve	  Endoskopi	  ünitesi	  yapılması	  
•  RadyoakGf	  İyot	  odası	  yapIrılması	  
•  PET-‐CT	  hizmet	  alımı	  
•  KDC	  Yoğun	  bakım	  düzenlemesi	  
•  Koroner	  yoğun	  bakım	  düzenlemesi	  
•  Çalışan	  sağlığı	  birimi	  
•  Kalite	  birimi	  



TARAMA	  GRUPLARINA	  YAPILACAK	  İŞLEMLER	  

ENFEKSİYON RADYASYON KİMYASALLAR 
RİSKİ OLMAYAN 

ALANLARDA 
ÇALIŞANLAR 

HEPATİT A, B AŞI SORGULANACAK YOKSA HEPATİT 
MARKERLARI İSTENECEK SONUÇLARA GÖRE 

AŞILANACAK HEMOGRAM HEMOGRAM 

HEMOGRAM 

HEPATİT C VE HIV MARKERLARI BAKILACAK SEDİMANTASYON SEDİMANTASYON 

TETANOZ PROFLAKSİSİ SORGULANACAK YOKSA 
AŞILANACAK TİROİD USG AST,ALT 

HEMOGRAM PA GRAFİ ÜRE, KREATİNİN 
SEDİMANTASYON GÖZ MUAYENESİ PA GRAFİ 

PA GRAFİ DAHİLİYE 
MUAYENESİ DAHİLİYE 

MUAYENESİ 
  DERMATOLOJİ 

MUAYENESİ GÖZ MUAYENESİ 
    DERMATOLOJİ 

MUAYENESİ 
    GÖĞÜS HAST. 

MUAYENESİ 



SADECE HEMOGRAM TAHLİLİ 
YAPILAN PERSONEL SAYISI 

211 

AYRINTILI TARAMA YAPILAN 
PERSONEL SAYISI 

468 

TOPLAM TARAMA YAPILAN 
PERSONEL SAYISI 

679 



RADYOLOJİ 19 3 26 4 0 2 16 

TIBBİ GENETİK 8 1 2 0 0 0 8 

YANIK ÜNİTESİ 0 2 2 0 0 0 4 

YENİDOĞAN 
YOĞUN BAKIM 

7 1 6 0 0 0 0 

TOPLAM 108 91 121 3 1 4 297 

Endokrin 
Polikliniğine 
Yönlendirilen 

Personel 
Sayısı 

Hematoloji 
Polikliniğine 
Yönlendirilen 

Personel 
Sayısı 

Enfeksiyon 
Polikliniğine 
Yönlendirilen 

Personel 
Sayısı 

Göğüs 
Hastalıkları 
Polikliniğine 
Yönlendirile
n Personel 

Sayısı 

Diyabet 
Polikliniğine 
Yönlendirilen 

Personel 
Sayısı 

Gastroenteroloji 
Polikliniğine 
Yönlendirilen 

Personel Sayısı 

Sonuçları 
Normal 

Değerlendirilen 
Personel Sayısı 



Kalite	  YöneGm	  Birimi	  

•  28	  Mart	  2012	  tarihinde	  Üniversite	  Hastaneleri	  de	  
HKS	  kapsamına	  alındı	  

•  Hastanemizde	  bu	  standartlara	  yönelik	  iyileşGrme	  
çalışmalarının	  yöneGmi,	  yönlendirilmesi,	  koordine	  
edilmesi	  ve	  iyileşGrici	  faaliyetlerin	  düzenlenmesi	  için	  
Kalite	  YöneGm	  Birimi	  kuruldu	  (17.04.2012)	  



HİZMET KALİTESİ DEĞERLENDİRME ÖZETİ 

BÖLÜM 
NO 

HİZMET KALİTE 
STANDARTLARI 

BAŞLIĞI 
STANDART 

PUAN 

VERİLEN PUAN 

Evet Hayır Değerlendirme 
Dışı Yüzdelik 

1 Yönetim Hizmetleri 950 845 105 0 0,88 
2 Hasta bakım Hizmetleri 65 50 15 0 0,76 
3 Enfeksiyon 105 85 20 0 0,8 
4 Tesis Yönetimi 140 85 55 0 0,6 
5 Acil Durum ve Afet 

Yönetimi 85 30 55 0 0,35 
6 Bilgi Yönetimi 140 120 20 0 0,85 
7 Stok Yönetimi 55 10 45 0 0,18 
8 Atık Yönetimi 50 50 0 0 1 
9 Poliklinik Hizmetleri 240 170 70 0 0,7 
10 Acil Sağlık Hizmetleri 380 315 50 15 0,86 



2013	  yılında	  Hastane	  YöneGminin	  
	  planladığı	  işler	  	  

•  Erişkin	  Acilin	  düzenlenmesi	  
•  Tüp	  bebek	  ünitesinin	  büyütülmesi	  
•  KABİ,	  Patoloji,	  Merkez	  Lab.düzenlemesi	  
•  Kemik	  iliği	  nakli	  merkezinin	  açılması	  
•  Biyometrik	  tanıma	  sisteminin	  kurulması	  
•  PACS	  sisteminin	  up-‐grade	  yapılması	  
•  Op.	  odalarının	  döşeme	  ve	  lamba	  değişimi	  
•  Alet	  parkurunda	  yenilemeler	  
	  



E-‐reçete	  yazma	  oranları	  

•  KBB 	  %13	  
•  Derma	  %9	  
•  Psikiyatri 	  %8	  
•  Acil	   	  %7	  
•  Üroloji	  %6	  
•  Enf	   	  %5	  
•  FTR	   	  %5	  
•  K.Doğum 	  %5	  
•  Gastro.. 	  %4	  
•  Nöroloji 	  %4	  
	  

•  Çocuk 	  %3	  
•  Ç.Psik..	  %3	  
•  	  PlasGk	  %3	  
•  NRŞ 	  %3	  
•  Nefroloji 	  %3	  
•  Hemato.. 	  	  %2.5	  
•  Dahiliye 	  %2	  
•  Rad.Onk 	  %1	  
•  Kardioloji 	  %1	  
•  Endokrin 	  %1	  



SGK	  

•  ICD	  kodlarının	  düzgün	  ve	  zamanında	  girilmesi	  
•  Aynı	  günde	  çekilen	  2	  CT	  veya	  MR	  den	  2cisi	  
%50	  ödenir	  

•  Web	  veya	  telefon	  randevü	  saatlerine	  uyulması	  
•  Ameliyat	  notları	  ve	  Epikrizler	  1	  saIr	  olmamalı	  
•  Öksürük	  tanısı	  ile	  mamografi	  istenmemeli	  
•  Performans	  için	  fazla	  op.	  ve	  işlem	  girilmemeli	  



Ek	  Ödeme	  Sistemi	  
•  Varolan	  sistem	  “bireyciliği”	  teşvik	  etmekle	  birlikte	  yeterli	  ya	  da	  

çok	  çalışanların	  emeğini	  da	  karşılamaktadır	  (Ek	  ödemesi	  iyi	  
durumda	  olanların	  hepsi	  az	  çalışıp	  çok	  puan	  toplayanlar	  değildir	  
ama	  ne	  yazık	  ki	  bazı	  öğreGm	  üyeleri/bölümler	  çok	  çalışIkları	  
halde	  aynı	  ölçüde	  puan	  toplayamamaktadır)	  

•  Bu	  soruna	  karşı	  yönetmelikten	  gelen	  imkanlar	  kullanılmışIr	  	  
•  Ek	  ödeme	  komisyonu	  çalışmaları	  ve	  her	  ay	  yapılan	  

bilgilendirmeler	  ile	  “açıklık”	  sağlanmaya	  çalışılmakta	  
•  Anabilim	  dalları	  içinde	  dikkat	  çekici	  “	  puan	  farklılıkları”	  varsa	  

gerekli	  uyarılar	  yapılmaktadır	  
•  YöneGci	  olarak	  bizim	  tutumumuzun	  örnek	  olması	  için	  kesin	  bir	  

tutum	  alınmışIr	  
•  AraşIrma	  görevlileri	  arasındaki	  farklar	  azalIlmaya	  çalışılmış	  ve	  

ek	  ödemeden	  aldıkları	  toplam	  pay	  arqrılmışIr	  



Döner	  sermaye	  gelirleri	  ve	  ek	  
ödeme	  oranı	  
2011	   2012	  

Gelir	   145.791.449,38 
(Özel muayene için 
verilen 13.5 milyon 
TL SGK katkısı 
dahil) 

138.328.418,43  

	  
Gider	   133.133.696,37 

 
150.919.783,77 
	  

Gelire	  göre	  ek	  ödeme	  dağıtma	  oranı	  %	  28	  



Dün	  iGbarıyla	  mali	  durumumuz	  

26.Aralık 2012 Tarihi İtibariyle 
Durumu 

Nakit(Kasa-Banka) 1.484.264,40 

Borç 33.690.670,91 

         Firma Borçları 29.766.060 

         Personel Borçları 0 

         Diğer Borçlar 3.924.611 

Alacak 13.059.875 



Ek	  Ödeme	  Sisteminde	  ÜreGlen	  
Puanlar	  

Puan	  Türü	   2011	  
(Kasım	  Sonu)	  

2012	  
(Kasım	  Sonu)	  

B1	   39.390.891	   47.693.253	  (	  %	  68)	  

B2	   	  	  5.474.873	   	  	  9.385.483	  (%13)	  

C	   	  	  3.861.500	   	  	  3.855.412	  (	  %5.5)	  

D	   	  	  4.309.870	   	  	  5.501.920	  /%7.8)	  

E	   	  	  2.702.816	   	  	  3.640.179	  (%	  5)	  



Ek	  ödeme	  alan	  personel	  ve	  oranlar	  
Prof.	   Doç.	   Yrd.Doç.	   Araş:rma	  

Görevlisi	  
Diğer	  
Çalışanlar	  

Toplam	  

Sayı	   92	   58	   60	   309	   885	   1404	  

Oran	   %7	   %	  4	   %	  4	   %	  22	   %	  63	  

Ek	  
ödemeden	  
alınan	  pay	  

%25	   %	  12,5	   %	  12.5	   %	  22	   %	  28	  

TEMEL	  TIP	   5	  %	  
İDARİ	  BİRİM	   9	  %	  

KLİNİK	  
BİRİM	  

86	  %	  

Ek	  ödeme	  alan	  
tüm	  personelin	  
birimlere	  göre	  
aldıkları	  pay	  

öğreGm	  üyeleri	  
%	  50	  	  



Puan	  arIşları	  ve	  ek	  ödeme	  üzerine	  etkisi	  
•  O	  ay	  dağıIlan	  miktar	  (3.300.000	  TL)/	  O	  ayki	  toplam	  puan	  (A

+B1+B2+C+D+E)=	  1	  puanın	  para	  karşılığı	  
•  Ekim	  ayında:0.225	  TL,	  Kasım:	  0,199	  TL	  
•  Buna	  göre	  Ekim	  	  ve	  Kasımda	  50.000	  puanı	  olan	  bir	  öğreGm	  

üyesinin	  
–  Ekim:	  11.250	  TL	  brüt	  
–  Kasım:	  9.950	  TL	  brüt	  	  
–  Fark	  1.300	  TL	  

•  Bu	  düşüşü	  önlemek	  için	  dağıIlan	  miktarı	  puan	  arIşı	  oranında	  
arqrmak	  gerekli.	  

•  Bu	  ancak	  puanların	  gelire	  aynı	  oranda	  yansıması	  ile	  mümkün	  ama	  
bir	  kısım	  puanın	  	  gelir	  karşılığı	  olmadığını	  biliyoruz.	  

•  Dolayısıyla	  hepimizin	  gelir	  karşılığı	  olmayan	  puanlar	  konusunda	  	  
dikkatli	  olmamız	  lazım	  



Özel	  sigorta,	  özel	  kurum	  ve	  benzeri	  kuruluşlarla	  bir	  
protokol	  ile	  belirlenmiş	  hizmet	  sunumu	  (	  Mesai	  dışı	  

öğreGm	  üyesi	  çalışması	  ile)	  	  
“Genel	  Sağlık	  Sigortası	  kapsamı	  
dışındaki	  özel	  sigorta,	  özel	  kurum	  
ve	  benzeri	  kuruluşlarla	  bir	  
protokolle	  belirlenen	  anlaşma	  
çerçevesinde	  sunulmuş	  
hizmetlerle	  ilgili	  olarak,	  “Gelir	  
GeGrici	  Faaliyet	  Cetveli”ndeki	  
puanları	  alınacak	  ücrete	  paralel	  
olarak	  arIrmaya	  yöneGm	  
kurulları	  yetkilidir.”	  	  
(19	  Eylül	  2012	  tarihli	  	  YÖK	  Ek	  
Ödeme	  Yönetmelik	  Değişikliği)	  

Bu	  xkra	  uyarınca	  bir	  özel	  
sigortalı	  	  hasta	  için	  bir	  antlaşma	  
ile	  mesai	  dışı	  öğreGm	  üyesi	  
muayenesi	  (ve	  diğer	  Ibbi	  
girişimler)	  için	  bu	  tür	  
kuruluşların	  özel	  sağlık	  
kurumlarına	  ödedikleri	  miktarlar	  
kadar	  ücret	  alınabilir	  ve	  bu	  ücret	  
zorunlu	  kesinGlerden	  sonra	  arta	  
kalan	  (	  örneğin	  muayene	  için	  
200	  TL	  alınsa	  en	  az	  125	  TL	  (?)	  
kadarı	  )	  için	  puan	  
belirlenebilecek.	  Bu	  şekilde	  
isteyen	  öğreGm	  üyeleri	  için	  ek	  
bir	  gelir	  imkanı	  yaraIlabilir.	  

Bunun	  üzerinde	  çalışıyoruz.	  



Kurumsal	  Kimlik	  ve	  TanıIm	  
•  Tıp	  fakültesi	  logosu	  güçlendirildi	  
•  Yazışmalarda	  “Tıp	  Fakültesi	  Dekanlık	  

Bilgilendirme”	  logosu	  ve	  resmi	  e-‐mail	  
kullanılmaya	  başlandı	  

•  Bir	  dekanlık	  personeli	  üniversite	  halkla	  
ilişkiler	  biriminde	  eğiGm	  alarak	  “	  Kurumsal	  
ileGşim	  görevlisi”	  olarak	  görevlendirildi	  

•  Tıp	  Fakültesi	  olarak	  büyükşehir	  belediyesi	  	  
ve	  diğer	  kurumlar	  ile	  ilişkiler	  güçlendirildi	  

•  Kurum	  kimliği	  ve	  iç	  ileGşimi	  güçlendirecek	  
akGviteler	  yapılmaya	  başlandı	  

•  Türkçe	  ve	  İngilizce	  tanıIm	  broşürü	  
hazırlıklarına	  başlandı	  



	  “No	  Logo”	  



Kurumsal	  Kimlik	  ve	  TanıIm	  



Kurumsal	  Kimlik	  ve	  TanıIm	  
•  Kocaeli	  Üniverstesi	  Tıp	  Fakültesi	  tanıIm	  filmi	  
hazırlandı	  ve	  siteye	  kondu	  

•  	  Fakültemize	  19.sıradan	  öğrenci	  alıyoruz.	  
Amacımız	  ilk	  15	  arasına	  girmek.	  Bu	  amaçla	  
Kocaeli	  bölgesi’ndeki	  başarılı	  liselerde	  
fakültemizi	  ve	  hekimlik	  mesleğinin	  tanıImı	  
planlandı	  

•  Kocaeli	  Büyük	  Şehir	  Belediyesi	  Uluslararası	  
Çocuk	  Fuarında	  fakültemizin	  standı	  



Çalışanlarla	  İlişkiler	  
•  Ek	  ödeme	  alan	  personel	  
sorumluları	  ile	  
bilgilendirme	  toplanIsı	  

•  Sendika	  temsilcileri	  ile	  
ilişkiler	  

•  Hastane	  çalışanları	  
sorumluları	  ile	  yıl	  sonu	  
moGvasyon	  toplanIsı	  

•  Yıl	  Sonu	  Konserinde	  
birlikte	  olduk	  



Toplum	  Sağlığı	  
•  1997’den	  beri	  İznik’te,	  son	  iki	  yıldır	  

Diyarbakır’da	  Şeker	  Hastası	  Çocuklar	  için	  
kamp	  yapıyoruz.	  Şimdiye	  kadar	  1200	  
diyabetli	  çocuğu	  eği�k	  

•  Sigara	  ,	  Kalp	  sağlığı,	  toplum	  ruh	  sağlığı	  
ve	  anne/bebek	  ölümleri	  	  konusunda	  
ülke	  ve	  bölge	  çapında	  çalışmalar.	  

•  	  1,5	  yıldır	  Akut	  kalp	  krizinde	  24	  saat	  acil	  
balonla	  müdahale	  ve	  stent	  uygulamaları	  
(Sağlık	  Müdürlüğü	  ile	  ortak).	  Bu	  yıl	  240	  
hastaya	  müdahale	  edildi.	  

•  Ülkemizin	  ilk	  Podoloji	  (ayak	  bakım	  
uzmanlığı)	  programı	  açılmasına	  öncülük	  
e�k	  



Toplum	  Sağlığı	  
•  “Sağlıklı	  Beslenme	  
ve	  Egzersiz	  Dostu	  
Kocaeli”	  Programı	  
başlatmak	  için	  
hazırlıkları	  biGrdik	  



Yabancı	  Cisim	  Aspirasyonu	  

Bu	  konuda	  ileGşim	  
fakültesi	  ile	  bir	  “Kamu	  
Spotu”	  hazırladık.	  Bu	  
çalışmayı	  	  önerilecek	  

diğer	  konularla	  
sürdürmek	  isGyoruz.	  



Yanıkköy	  ziyareG	  
•  Çocuk	  Sağlığı	  	  ve	  Hastalıkları	  Anabilim	  

Dalı’ndan	  bir	  grup	  öğreGm	  üyesi	  ve	  asistan	  15	  
Aralık	  2012	  günü	  hematoloji	  bilim	  dalında	  yan	  
dal	  uzmanlık	  eğiGmi	  gören	  Dr.	  Uğur	  
Demirsoy'un	  daveG	  üzerinde	  Maşukiye'ye	  
komşu	  Yanıkköy'e	  gi�.	  

•  	  Bize	  taşocaklarının	  köylerinin	  yakınlarındaki	  bir	  
tepenin	  bitki	  örtüsü	  ile	  birlikte	  yok	  olacağını	  ve	  
bu	  vadide	  akan	  yanıkdere	  isimli	  derenin	  de	  
olumsuz	  etkileneceğini	  anlaq.	  	  

•  Önce	  kahvalIda	  Uğur'un	  ailesi	  ve	  köylüleri	  ile	  
buluştuk	  ve	  sonra	  taş	  ocağı	  yapılmak	  istenen	  
bölgeye	  gi�k.	  Kısa	  vadeli	  ekonomik	  nedenlerle	  
doğanın	  zedelenmesine	  ve	  köylülerin	  
inciGlmesine	  karşı	  dayanışma	  duygularımızı	  
ifade	  e�k.	  	  



Yerel/Ulusal/Uluslararası	  İşbirlikleri	  
•  2006’dan	  beri	  	  Nahçıvandan	  
gelen	  209	  hekim/hemşire’ye	  
eğiGm	  verdik	  

•  Sakarya	  Tıp	  Fakültesi	  ile	  eğiGm	  
işbirliğinin	  gelişGrilerek	  
sürdürülmesi	  

•  Koç	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  
Dekanı	  ziyareG	  

•  Kocaeli	  Kamu	  Hastaneleri	  
Birliği	  ile	  işbirliği	  



Tahran	  Üniversitesi	  ile	  İşbirliği	  
•  Öğrenci	  Değişimi	  
Programları	  

•  Ortak	  Sempozyum:	  	  
•  Farkındalık	  
programları:	  Okulda	  
Diyabet	  Programı	  ve	  
Kocaeli	  Şehir	  Programı,	  
D	  vitamini	  eksikliğinin	  
önlenmesi	  	  

•  Ortak	  yaz	  kampları	  	  
•  Klinik	  araş:rmalar	  	  



Mesleki/akademik	  Kuruluşlara	  ve	  
Üst	  YöneGmlere	  Katkı	  

•  YÖK	  yasa	  taslağı	  ile	  ilgili	  öneriler	  Tıp	  Dekanlar	  
Konseyi’ne	  ileGldi	  

•  3-‐4	  Kasım	  2012’de	  Üniversite	  Hastaneleri	  Birliği	  
ToplanIsı	  

•  3	  Kasım	  2012’de	  Abant’da,	  21-‐22	  Aralık	  2012’de	  
Kayseri’de	  yapılan	  Tıp	  Dekanları	  Konseyi	  ToplanIsı’na	  
kar	  nedeniyle	  kaIlınamadı	  

•  Bu	  toplanIya	  “Tıp	  Fakültelerinin	  Güncel	  Sorunları”	  
başlıklı	  bir	  meGn	  gönderildi	  



Bazı	  konular/	  sorunlar	  	  
•  Düşük	  doluluk	  oranı	  servisler	  ve	  hastane	  yatak	  
kapasitesinin	  kullanımı	  

•  Teknolojiye	  dayanan	  hizmet	  alanlarında	  (	  girişimsel	  
kardiyoloji,	  girişimsel	  radyoloji,	  beyin	  cerrahisi	  vs)	  
yaIrım	  planlaması	  

•  Ameliyathane	  kapasitesinin	  rasyonel	  kullanımı	  ve	  
bunun	  planlanması	  

•  Hastaların	  sahiplenilmesi,	  hastalara	  karşı	  zaman	  zaman	  
olan	  üzücü	  davranışların	  önlenmesi,	  hasta	  
memnuniyeG	  

•  Acilden	  istenen	  konsültasyonlar	  
•  Mesai	  saatlerine	  uyum	  



Yeni	  Yılınız	  Kutlu	  Olsun	  
UMUŞ	  	  
Bütün	  iyi	  kitapların	  sonunda	  	  
Bütün	  gündüzlerin,	  bütün	  gecelerin	  
sonunda	  
Meltemi	  senden	  esen	  	  
Soluğu	  sende	  olan	  	  
Yeni	  bir	  başlangıç	  vardır	  	  
Parmağını	  sürsen	  elmaya,	  rengini	  
anlarsın	  	  
Gözünle	  görsen	  elmayı,	  sesini	  
duyarsın	  	  
Onu	  işitsen,	  yuvarlağı	  sende	  kalır	  	  
Her	  başlangıçta	  yeni	  bir	  anlam	  vardır.	  	  
Nedensiz	  bir	  çocuk	  ağlaması	  bile	  	  
Çok	  sonraki	  bir	  gülüşün	  başlangıcıdır.	  	  
Edip	  Cansever	  


