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“Konuşmuyoruz..Suçluyoruz”	  



Konular	  
•  Kurumsal	  gelişim	  için	  teşekkürler	  
•  Genel	  rakamsal	  veriler	  
•  Sağlık	  HizmeG	  sunumu/Çalışanlarla	  ilişkiler	  
•  Döner	  	  sermaye	  işletmesi	  ve	  yeni	  yasal	  düzenlemeler	  
•  Mezuniyet	  öncesi	  eğiGm	  
•  Öğrencilerle	  ilişkiler	  
•  Mezuniyet	  sonrası	  eğiGm	  
•  AraşNrma	  
•  Kurumsal	  tanıNm	  ve	  kimlik/sosyal	  faaliyetler	  
•  2013-‐14	  için	  planlar	  
•  TarNşma	  
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2012-‐2013	  EğiGm	  Yılı	  İGbarıyla	  	  1179	  

Öğrenci	  

ÖğreGm	  Üyesi	  Başına	  
4,97	  öğrenci	  

3402	  Kişi	  

Bu	  oran	  2010	  rakamlarına	  
göre	  Ege	  4,18,	  Erciyes	  
5.11,Marmara	  4,16,	  
Hace]epe	  4,62	  



Akademik	  İlerleme	  Kaydeden	  
arkadaşlarımızı	  kutluyoruz	  

Yakın	  zamanda	  Doçentlik	  sınavını	  
geçenler	  

1. Doç.Dr.	  Şadan	  YAVUZ	  
2. Doç.Dr.	  Şahika	  GÜLEN	  ŞİŞMANLAR	  
3. Doç.Dr.	  Kaya	  MEMİŞOĞLU	  
	  

Doçent	  Kadrosu	  Bekleyenler	  
1.Doç.Dr.Ayşe	  Kutlu	  

Profesör	  kadrosu	  ilan	  
edilenler	  

1. Doç.Dr.	  M.Baki	  ÇEKMEN	  
2. Doç.Dr.	  Ş.Tuba	  LİMAN	  
3. Doç.Dr.	  Mete	  İŞERİ	  
4. Doç.Dr.	  Abdülkadir	  
BABAOĞLU	  
5. Doç.Dr.	  Fatma	  BUDAK	  
6. Doç.Dr.	  Sema	  KEÇELİ	  
	  

Dosyası	  tamam	  olup	  	  
Prof.ilanı	  bekleyenler	  

1.Doç.Dr.Murat	  Pekdemir	  
2.Doç.Dr.Belgin	  Bamaç	  
3.Doç.Dr.Tülay	  Yıldız	  
4.Doç.Dr.Muhip	  Kanko	  



Yardımcı	  doçent	  
olarak	  aramıza	  yeni	  
kaAlanlar	  
	  



Yardımcı	  doçent	  
olarak	  aramıza	  yeni	  

kaNlanlar	  
	  

Yrd.Doç.Dr.	  Emel	  Azak	  
Karali	  (Enfeksiyon	  )	  



Önümüzdeki	  aylarda	  aramıza	  kaNlacaklar	  

•  Yrd.Doç.Dr.Esin	  Kulaç-‐Tıp	  EğiGmi	  Anabilim	  Dalı	  
•  Doç.Dr.Canan	  Baydemir-‐	  BiyoistaGsGk	  ve	  Tıbbi	  
Bilişim	  Anabilim	  Dalı	  

•  Yrd.Doç.Dr.Murat	  Deveci-‐Pediatrik	  Kardiyoloji	  
Bilim	  Dalı	  

•  Yrd.Doç.Dr.Alper	  Akay	  –Çocuk	  Cerrahisi	  AD	  
	  



Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  Yayın	  
Teşvik	  ödülü	  kazananları	  Kutluyoruz	  

AraşArma	  Makalesi	  ödülleri	  
•  The	  frequency	  of	  MEFV	  gene	  mutaGons	  in	  Behcet’	  s	  
disease	  and	  their	  relaGon	  with	  clinical	  findings.	  	  
AytenYazıcı,	  A.Cefle,	  H.Savlı.	  Rheumatol	  Int	  
22;3025-‐3030,	  2012.	  

•  Nitric	  oxide	  and	  malondialdehyde	  levels	  in	  plasma	  
and	  Gssue	  of	  psoriasis	  paGents.	  Aysun	  Şikar	  Aktürk,	  
HK	  Özdoğan,	  D.Bayramgürler,	  MB	  Çekmen,	  N.	  Bilen,	  
R.Kıran	  Journal	  of	  European	  Academy	  and	  
Venerology	  28;	  833-‐837,	  2012	  	  



Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  Yayın	  Teşvik	  
ödülü	  kazananları	  Kutluyoruz-‐ANf	  Ödülleri	  

•  Endothelial	  dysfuncGon	  in	  young	  woman	  polycysGc	  ovary	  
syndrome:	  	  RelaGonship	  with	  insülin	  resistance	  and	  low-‐grade	  
chronic	  inflammaGon.	  İlhan	  Tarkun,	  Arslan	  BC,	  Canturk	  Z,	  
Turemen	  E,	  Sahin	  T,	  Duman	  C.	  Journal	  of	  Clinical	  Endocrinology	  
and	  Metabolism	  89:26;2004.	  126	  AAf	  

•  Expression	  stability	  of	  six	  housekeeping	  genes:	  a	  proposal	  for	  
resistance	  gene	  quanGficaGon	  studies	  of	  Pseudomonas	  
aeruginosa	  by	  real	  Gme	  quanGtaGve	  RT-‐PCR	  	  Hakan	  Savlı	  
Karadenizli	  A,	  Kolaylı	  F,	  Gundes	  S,	  Ozbek	  U,	  Vahaboglu	  H.	  Journal	  
of	  Medical	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Microbiology	  53,	  403-‐408,	  2004.	  99	  AAf	  

•  AnGdepressant	  like	  effect	  of	  7-‐nitrodozole	  in	  the	  forced	  
swimming	  test	  in	  rats.	  Füruzan	  Yıldız,	  F	  Erden,	  G	  Ulak,	  T	  
Utkan,	  N	  Gacar.	  Psychopharmacology	  149;41-‐44,	  2000.	  80	  AAf	  



Kurumsal	  Gelişime	  Katkıları	  için	  
Teşekkür	  Ediyoruz	  

•  Erişkin	  Gastroentereloji	  Bilim	  
Dalı	  Avrupa	  EğiGm	  Yeterlilik	  
SerGfikası	  

•  Enfeksiyon	  Hastalıkları	  ve	  
Klinik	  Mikrobiyoloji	  Anabilim	  
Dalı	  Uzmanlık	  EğiGmi	  
Akreditasyonu	  	  



Kurumsal	  Gelişime	  Katkıları	  için	  Teşekkür	  
Ediyoruz	  

•  Deney	  Hayvanları	  Kullanımı	  SerGfika	  Kursları	  
•  Olgularla	  Jinekopataloji	  Kursu	  
•  Anabilim	  dallarının	  sürekli	  eğiGm	  programları	  
•  16.Temel	  Mikrocerrahi	  Kursu	  
•  II.	  Endoskopik	  Transsfenoidal	  Cerraahi	  

Sempozyumu	  
•  Harvard	  Puplic	  Health	  School	  AraşNrmacı	  

ziyareG	  
•  Mezuniyet	  Sonrası	  Tıp	  EğiGmi	  Sempozyumu	  
•  Marmara	  Anadolu	  Yakası	  	  Meme	  EğiGmi	  Topl.	  
•  Regional	  Anestezi	  Kursu	  
•  Makale	  Hazırlama	  ve	  Sunum	  Kursu	  
•  Klinik	  AraşNrma	  Kursu	  
•  II.	  Temel	  Klinik	  Proteomiks	  Kursu	  



Makale	  Hazırlama	  ve	  Sunum	  Kursu	  



Harvard	  Halk	  Sağlığı	  Okulu	  AraşNrıcı	  ZiyareG	  



Kurumsal	  Gelişime	  Katkıları	  için	  
Teşekkür	  Ediyoruz	  

•  İnvazif	  kardiyoloji	  
araşNrma	  ve	  uygulama	  
birimi	  

•  Hipofiz	  AraşNrma	  
Merkezi	  (5	  Mayıs	  2011	  
de	  kuruldu.	  

	  Endoskopik	  transsfenoidal	  ameliyat	  sayısı	  



Tıp	  Fakültelerinin	  Misyonları	  

EğiSm	  

AraşArma	  

Sağlık	  
HizmeS	  

Çalışmalar	  2012	  sonunda	  hazırlanan	  plana	  göre,	  fakültenin	  
değerlerine	  ve	  	  misyonlarına	  bağlı	  kalınarak	  yürütüldü	  



Sağlık	  hizmetleri	  ve	  hastane	  
•  Hastane	  yöneGmi	  ile	  etkin	  bir	  işbirliği	  yürütüldü	  
•  BAP	  üzerinden	  sağlanan	  kaynak	  (1.600	  TL)	  acil	  donanım	  
ihGyaçları	  alımı	  planlandı	  

•  Ek	  donanım	  bütçesi	  için	  Kalkınma	  Bakanlığı	  nezdindeki	  
girişimler	  devam	  ediyor.	  

•  Taşınan	  öğrenci	  laboratuvalarından	  kalan	  mekanlar	  Tüp	  
Bebek	  ünitesinin	  genişleGlmesi	  için	  kullanıldı;	  ayrıca	  
Patoloji	  ve	  Biyokimya	  Laboratuvarlarının	  mekansal	  
yeniden	  düzenlenmesi	  planlandı,	  	  

•  Büyük	  Acil’deki	  yeniden	  düzenleme	  çalışmalar	  başlaNldı.	  
•  Hastane	  	  birim	  sorumluları	  ile	  toplanN	  yapıldı	  
•  Taşeron	  sistemi	  ile	  çalışan	  temizlik	  işçileri	  ile	  “	  Güvence	  
Sözleşmesi”	  imzalandı	  



Hastane	  Birim	  Sorumluları	  ile	  toplanN	  



Bu	  konuda	  ayrıca	  	  Kocaeli	  	  Üniversitesi	  İkGsadi	  ve	  İdari	  Bilimler	  
Fakültesi	  Çalışma	  Ekonomisi	  ve	  Endüstriyel	  İlişkiler	  

Bölümü’nden	  ileriye	  dönük	  rapor	  istendi	  



Geleneksel	  8.Pilav	  Günü	  



Sağlık	  Çalışanları	  ve	  Sanat	  Sergisi	  



2013-‐14	  Planları	  
•  Kemik	  İliği	  	  Nakil	  Ünitesi’nin	  biGrilmesi	  (Bu	  ay	  içinde	  ihale	  edilecek)	  
•  Ayaktan	  Hemodiyaliz	  	  Ünitesi	  Kurulması	  
•  Hastane	  yataklarının	  etkin	  kullanımı	  konusunda	  yeni	  planlama	  	  

yapılması,	  Hipofiz	  AraşNrma	  Merkezi’nin	  	  güçlendirilmesi	  
•  İnvazif	  pediatrik	  kardiyoloji	  ve	  pediatrik	  kalp	  cerrahi	  konularında	  	  

kurumsal	  	  gelişimin	  tamamlanması	  
•  Kalkınma	  Bakanlığı’ndan	  ek	  kaynak	  bulunarak	  	  hastane	  donanım	  

eksikliklerinin	  giderilmesi	  
•  Kalkınma	  Bakanlığı’ndan	  bulunacak	  ek	  kaynak	  ile	  eğiGmle	  ilgili	  

eksiklerinin	  giderilmesi,	  öğreGm	  üyelerin	  	  ve	  asistanların	  fiziksel	  
mekanlarının	  iyileşGrilmesi	  

•  Çocuk	  Koruma	  ve	  Adli	  Tıp	  Hizmetleri	  için	  mekan	  düzenlenmesi	  
yapılması	  

•  İzmit	  Belediyesi	  ile	  birlikte	  AMATEM	  kurulması	  



Döner	  sermaye	  	  
2012	   31.5-‐2013	  

Gelir	   131.815.653	   64.255.173	  

Gider	   151.728.678	   38.930.252	  

Borç	   40.957.754	  

Borç/Gelir	  oranı	   %	  31.07	  

Ek	  ödeme/gelir	  
oranı	  

%	  29.32	   %	  22.31	  

Şu	  andaki	  toplam	  
borcumuz	  

46.700.656	  

Ayda;	  
Gelir:	  13	  milyon	  TL	  

Sabit	  Gider:8	  Milyon	  TL	  
Borç	  ödeme:	  5	  milyon	  
İlaç,	  malzeme	  vs	  gideri:	  

6	  milyon	  
	  

Dolayısıyla	  şu	  anda	  	  
borcumuz	  her	  ay	  1	  

milyon	  civarında	  arNyor	  

Bu	  nedenle	  ayda	  
dağıNlan	  toplam	  ek	  
ödeme	  miktarı	  

3.300.000	  TL’den	  
3.000.000	  civarına	  

düşürüldü	  



ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE İLİŞKİN TEMEL 
MALİ GÖSTERGELER 

Önceki yıllarda yapılan mali desteklere rağmen 2012 yılında borç/gelir 
oranının önceki yıllara göre hazine yardımı ve hoca farkı hariç gelir dikkate 
alındığında yaklaşık 10 puan, hariç gelirde ise yaklaşık 6 puan artarak yüzde 
42 seviyesine çıktığı görülmektedir. 
 

Milyon	  TL 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gelirler	  (1) 2.725 3.530 3.943 4.742 5.369 4.724
Gelirler	  (2)
(Yardım+hoca	  farkı	  hariç) 2.725 3.530 3.943 4.533 4.753 4.724

Giderler	  (3) 2.964 3.634 4.126 4.666 5.219 4.968

Gelir	  -‐	  Gider	  Farkı	  (1-‐3) -‐239 -‐104 -‐183 76 150 -‐244

Gelir	  -‐	  Gider	  Farkı	  (2-‐3) -‐239 -‐104 -‐183 -‐133 -‐466 -‐244

Nakit 129 199 184 261 376 202

Borçlar 860 1.022 1.392 1.593 1.717 1.995

Alacaklar 1.153 1.029 1.111 1.180 1.233 1.294

Stok 135 271 351 367 433 404

Borç	  /	  Gelir	  (1)	  Oranı 32% 29% 35% 34% 32% 42%

Borç	  /	  Gelir	  (2)	  Oranı 32% 29% 35% 35% 36% 42%



NegaGf	  Bilanço	  nedenleri	  
 
q  Üniversite hastanelerinin SGK haricindeki gelir kaynaklarının kısıtlı 

olması 
q  SUT fiyatlarının üniversite hastanelerinin artan maliyetlerini 

karşılayacak oranda arttırılamaması 
q  Komplike ve özellik arz eden tedavi hizmetlerinde üniversite 

hastaneleri için uygulanan SUT fiyatlarının yetersiz kalması,  
q  Üniversite hastanelerinin sundukları tedavi hizmetlerini kavrayacak 
şekilde fatura üretememeleri  

q  Bazı üniversite hastanelerinde, yeterli sayıda öğretim üyesi 
olmamasından kaynaklı yeterince hizmet üretilememesi,  

q  SGK tarafından SUT ve diğer bağlantılı düzenlemeler ve uygulamalar 
neticesinde faturalardan yapılan kesintiler 

q  Tam gün yasasının 2011 yılında yürürlüğe girmesiyle özel muayene 
ücretinin kalkması, 

 İlhan Hatipoğlu 
Maliye Bakanlığı Bütçe 
Mali Kontrol Genel 
Müdürü 



Sağlık	  Bakanı	  Sayın	  
Dr.	  Mehmet	  Müezzinoğlu	  ile	  görüşme	  
25	  Şubat	  2013-‐İstanbul	  Üniversitesi	  

Balta	  Limanı	  Tesisleri	  

Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  Önerileri	  	  

Bu	  konularda	  Gaziantep	  ve	  Edirne’de	  
yapılan	  Üniversite	  Hastaneleri	  Birliği	  
toplanNlarında	  ve	  25	  Şubat	  2013’de	  
Sağlık	  Bakanı	  ile	  yapılan	  görüşmede	  
etkin	  girişimlerde	  bulunulmaya	  

çalışılmışNr.	  



Tam	  Gün	  Yasası	  ve	  sonrasındaki	  
dönemin	  Np	  fakülteleri	  üzerine	  etkileri	  

•  Mali	  disiplinin	  sağlanması	  ve	  SGK	  sistemi	  ile	  
bütünleşme-‐Olumlu	  

•  ÖğreGm	  üyesi	  muayene	  farkının	  kaldırılması-‐
Olumsuz	  

•  	  Farklı	  statüde	  çalışan	  öğreGm	  üyelerinin	  oluşması-‐
Olumsuz	  

•  İşlem	  puanlarına	  dayalı	  ek	  ödeme	  sistemine	  
geçilmesi-‐	  Kısmen	  olumlu/Büyük	  ölçüde	  olumsuz	  

•  Tıp	  Fakültelerinin	  eğiGm	  ve	  araşNrma	  misyonlarının	  
geri	  planda	  kalması-‐Olumsuz	  



ÖğreGm	  üyesi	  muayene	  farkının	  
kaldırılması	  

•  Öngörüldüğü	  gibi	  hastaların	  fark	  ödemeden	  
hocalara	  muayene	  olması	  sağlanamadı.	  Çünkü	  

Bir muayene ile öğretim üyesine kalan miktar: ~6 TL !!! 
Günde 10 “özel” hasta ile aylık ek gelir: ~1200 TL !!! 

Bu potansiyelin %20’si ile muayenehane aylık net geliri: 
~12.000 TL   

ÖğreGm	  üyesine	  muayene	  olma	  ihGyacı	  gerçek	  ve	  telafisi	  başka	  
türlü	  mümkün	  olmayan	  bir	  ihGyaç	  olduğu	  için	  daha	  önce	  
üniversite	  hastanelerine	  gelen	  hastalar	  ya	  özel	  sağlık	  

kurumlarına	  ya	  da	  muayenehane	  açan	  hocalara	  yöneldi.	  Bu	  
hastalar	  üniversite	  vaka	  serilerinde	  çıkNlar	  .	  



“ÖZEL” HASTA TEDAVİLERİNİN 

KALDIRILMASININ DOĞURDUĞU SONUÇLAR 

Potansiyeli yüksek olan öğretim üyeleri, mevcut potansiyelleri ile birlikte 

hastane dışına kaydı ( Gazi Tıp 100/380) 

Ciro düştü → Kalan öğretim üyelerine ayrılabilir ek ödeme miktarı azaldı 

Performans sistemi ile motivasyon olasılığı kalmadı  

Performans sistemi ile motivasyon olasılığı kalmadı 

Motivasyonsuzluk cironun daha da düşmesine neden olacak 

Daha	  önce	  üniversitelerde	  bakılan	  hastalar	  daha	  yüksek	  ücretler	  ile	  özel	  sağlık	  
kurumlarında	  sağlık	  hizmeG	  alır	  duruma	  geldiler.	  Hem	  hastaların	  ceplerinden	  

ödedikleri	  miktar	  hem	  de	  SGK’nın	  özel	  hastanelere	  olan	  ödemeleri	  ar|	  



Bir	  üniversite	  hastanesinin	  
gelirlerindeki	  azalma	  



Sonuç:	  Kaybet/Kaybet	  
•  ÖğreGm	  üyelerine	  muayene	  olma	  ihGyacı	  duyan	  
hastalar	  cepten	  daha	  çok	  para	  ödeyerek	  	  ve	  daha	  çok	  
zorluk	  çekerek	  sağlık	  hizmeGne	  ulaşabildi	  

•  Üniversite	  hastaneleri	  gelirlerinin	  %	  10-‐15’ini	  kaybe}	  
•  Hastaların	  tercih	  e}ği	  öğreGm	  üyeleri	  başta	  olmak	  
üzere	  bir	  çok	  öğreGm	  üyesi	  gelir	  kaybına	  uğradı	  ve	  
bunların	  önemli	  kısmı	  muayenehane	  açN	  veya	  ücretsiz	  
izin	  aldı	  

•  SGK’nın	  özel	  sağlık	  kurumlarına	  ödediği	  miktarlar	  ar|	  
•  Önemli	  sayıdaki	  hasta	  grubu	  üniversite	  hastanelerinin	  
vaka	  serilerinden	  çıkN	  	  



Öneri	  
•  Tam	  gün	  çalışan	  öğreGm	  üyelerine	  	  kesin	  olarak	  saat	  
16.00’dan	  sonra	  olmak	  koşulu	  ile	  kendilerini	  tercih	  
eden	  öğreGm	  üyelerine	  fark	  ödeyerek	  muayene	  ve	  	  
tedavi	  olma	  imkanı	  geGrilmelidir.	  	  
•  ÖğreGm	  üyelerinin	  mesai	  dışında	  bizzat	  yapNkları	  poliklinik	  

hizmeG	  için	  günde	  en	  fazla	  10	  hasta	  için	  SGK	  normal	  
muayene	  ücreGnin	  3	  kaN	  kadar	  ödeme	  yapar.	  Bu	  	  miktarın	  
maksimum	  2	  kaNna	  kadar	  katkı	  payı	  hasta	  dan	  öğreGm	  üyesi	  
farkı	  olarak	  alınır	  (Bu	  oranı	  belirlemek	  üniversitelere	  
bırakılır).	  

•  ÖğreGm	  üyelerinin	  mesai	  dışı	  bizzat	  yapacakları	  işlem	  ve	  
operasyonlar	  için	  SUT	  fiyatlarının	  maksimum	  iki	  kaNna	  kadar	  
fark	  ücreG	  alınabilir	  (Bu	  oranı	  belirlemek	  üniversitelere	  
bırakılır).	  



Öneri	  

•  ÖğreGm	  üyeleri	  ile	  mesai	  dışında	  çalışan	  
araşNrma	  görevlileri	  	  ve	  diğer	  çalışanlara	  döner	  
sermayeden	  mesai	  ücreG	  ödenmelidir	  

•  Bu	  sistemin	  ruGne	  olumsuz	  etkisini	  önlemek	  için	  
(öğreGm	  üyelerine	  muayene	  olanların	  gündüz	  
ameliyathane/girişimsel	  işlem	  randevularını	  
doldurması,	  ayrıcalık	  vs)	  gereken	  önlemler	  
alınmalıdır	  

•  Bu	  ücreGn	  en	  az	  %	  65'	  inin	  öğreGm	  üyesine	  
dönmesine	  izin	  verilmelidir	  	  



Tam	  Gün	  Çalışma-‐1	  
•  Üniversitelerde	  tam	  gün	  çalışmak	  esas	  
olarak	  benimsenmeli	  mevcut	  durumda	  tam	  
gün-‐yarı	  zamanlı	  çalışmada,	  tam	  gün	  çalışan	  
öğreGm	  üyeleri	  aleyhine	  işleyen	  eGk,	  moral	  
ve	  maddi	  sorunlara	  son	  verilmelidir.	  

•  Üniversiteden	  isGfa	  eden,	  ücretsiz	  izin	  alan	  
ve	  yarım	  gün	  çalışmayı	  tercih	  eden	  öğreGm	  
üyelerine	  düzelGlecek	  yeni	  şartlarda	  
üniversiteye	  dönmeye	  davet	  edilmelidir.	  



Tam	  Gün	  Çalışma-‐2	  
•  Üniversiteyi	  dönmeyi	  tercih	  etmeyen	  ancak	  
eğiGm	  veya	  belli	  konularda	  özellik	  arz	  eden	  
becerilere	  sahip	  öğreGm	  üyeleri	  ile	  sözleşmeli	  
çalışabilir.	  Bu	  sözleşme	  yetkisi	  Np	  fakültesi	  yetkili	  
kurullarına	  bırakılmalı	  sözleşmelerde	  öğreGm	  
üyesi	  ile	  neden	  sözleşme	  yapıldığı	  (ders	  verme,	  
özellikli	  operasyon	  veya	  işlem	  yapma,	  özellikli	  
hasta	  bakma	  vb),	  sözleşmenin	  süresi	  ve	  sözleşme	  
gereği	  yapacağı	  işler	  açıkça	  tarif	  edilmelidir.	  

•  Sözleşme	  imzalanan	  öğreGm	  üyesinin	  alacağı	  
ücret	  hiçbir	  şekilde	  aynı	  bilim	  dalında	  benzer	  
kadroda	  tam	  gün	  çalışan	  öğreGm	  üyesinin	  mesai	  
içi	  aldığı	  ücreGn	  üzerinde	  olmamalıdır.	  



Puan	  toplamaya	  dayalı	  ek	  ödeme	  
•  Mesai	  içinde	  büyük	  ölçüde	  asistanların	  yapNkları	  işlemlerin	  

öğreGm	  üyelerine	  puan	  olarak	  girilmesine	  dayalı	  bir	  
hesaplamaya	  dayanmaktadır	  

•  Hizmet	  miktarı	  ve	  niteliğinde	  bir	  arNş	  sağlamamaktadır	  
•  ÖğreGm	  üyelerinin	  hizmetle	  ilgili	  çalışmalarında	  kesin	  olarak	  

bir	  moGvasyon	  sağlamamaktadır	  
•  Sistemin	  en	  önemli	  hatası	  öğreGm	  üyelerinin	  emeğini	  ölçmek	  

yerine	  şu	  veya	  bu	  şekilde	  girilen	  puanları	  baz	  almasıdır	  
•  Aynı	  kıdemdeki	  ve	  aynı	  emeği	  harcayan	  öğreGm	  üyeleri	  

arasında	  yalnızca	  çalışNkları	  anabilim	  dalının	  puan	  	  toplama	  
kapasitesi	  ve	  öğreGm	  üyesi	  sayısı	  gibi	  emekle	  ilgili	  olmayan	  
faktörlerden	  kaynaklana	  büyük	  farklar	  olmaktadır	  



Şubat	  ayı	  net	  ek	  ödeme	  miktarları:	  Bir	  örnek	  	  

...	  bölümünde	  kıdemli	  bir	  profesörün	  ek	  
ödemesi	  

12.371	  

..	  bölümünde	  benzer	  kıdemde	  	  ve	  emek	  
yoğunluğunda	  bir	  profesörün	  ek	  
ödemesi	  

6.687	  

...bölümünde	  tek	  öğreGm	  üyesi	  olan	  bir	  
yrd.doç	  ek	  ödemesi	  

11.746	  

...bölümünde	  	  aynı	  kıdemde	  ve	  aynı	  
emek	  yoğunluğunda	  bir	  yrd.doç	  ek	  
ödemesi	  

5,135	  



Ek	  ödeme	  sistemi:	  Öneri	  
•  Mevcut	  uygulanan	  	  girişimşel	  işlem	  puanlarına	  dayalı	  ek	  
ödeme	  sistemi	  terk	  edilerek,	  tam	  gün	  çalışan	  öğreGm	  
üyeleri	  için	  Üniversitelerin	  insiyaGfine	  bırakılarak	  
gerçekçi	  performans	  kriterleri	  belirlenmelidir	  (anabilim	  
dalı	  ve	  bireysel	  olarak	  minimum	  ders,	  praGk,	  yıllık	  plk	  
operasyon,	  işlem,yatan	  hasta	  sayısı,	  yatak	  doluluk	  
oranları	  vb).	  	  

•  Döner	  sermaye	  gelirleri	  bu	  belirlenen	  performans	  
kriterlerine	  göre	  öğreGm	  üyeleri	  ve	  diğer	  sağlık	  
çalışanları	  arasında	  hakkaniyet	  ile	  dağıNlmalıdır	  

•  	  Toplam	  ek	  ödemenin	  %	  30’luk	  dilimi	  puana	  dayalı	  olarak	  
değişkenlik	  göstermelidir	  



	  Üniversite	  Hastanelerinin/Tıp	  
Fakültelerinin	  eğiGm	  ve	  araşNrma	  

misyonlarının	  desteklenmesi	  
•  	  SUT	  fiyatları	  üniversite	  hastaneleri	  için	  %	  
20	  oranında	  arNrılmalıdır.	  

•  Her	  yıl	  döner	  sermaye	  gelirlerinin	  %	  15	  i	  
kadar	  bir	  oran	  eğiGm	  faaliyet	  giderleri	  
olarak	  genel	  bütçeden	  Tıp	  Fakültesi	  
bütçesine	  aktarılmalıdır.	  

•  	  	  



	  Üniversite	  Hastanelerinin/Tıp	  
Fakültelerinin	  eğiGm	  ve	  araşNrma	  

misyonlarının	  desteklenmesi	  
•  AraşNrma	  fonu	  (BAP)	  kesinGlerinin	  fakülteler	  
arasında	  döner	  sermayeye	  katkıları	  oranında	  
kullanılmasına	  izin	  verilmeli,	  bu	  konuda	  
dezavantajlı	  duruma	  düşecek	  bölümleri	  korumak	  
için	  her	  yıl	  Üniversite	  toplam	  bütçesinin	  %5	  i	  
kadar	  bir	  miktar	  ayrıca	  AraşNrma	  bütçesi	  olarak	  
genel	  bütçeden	  rektörlük	  insiyaGfi	  ile	  
kullandırılmak	  üzere	  üniversitelere	  aktarılmalıdır.	  

•  	  4B	  ve	  4C	  bünyesinde	  çalışanların	  maaşları	  genel	  
bütçeden	  ödenmelidir.	  



Yeni	  düzenlemeler	  
•  SKG	  ile	  çıkarılan	  	  torba	  yasa	  içine	  öğreGm	  üyelerinin	  mesai	  

dışından	  kendilerini	  tercih	  eden	  hastalardan	  fark	  alarak	  
çalışması	  mümkün	  hale	  gelmişGr.	  

•  Hastadan	  alınacak	  miktarın	  plk	  için	  SGK	  paket	  fiyaN	  kadar,	  
diğer	  işlemler	  için	  SGK	  fiyaNnın	  yarısı	  kadar	  olması	  
öngörülmektedir.	  

•  Bu	  şekilde	  bakılan	  hasta	  için	  SGK’dan	  alınacak	  ücreGn	  öğreGm	  
üyelerine	  yansıNlıp	  yansıNlmayacağı	  (veya	  nasıl	  yansıNlacağı	  
açık	  değildir	  

•  1Temmuz	  2013’e	  kadar	  çıkması	  beklenen	  yasa	  ile	  bu	  şekilde	  
elde	  edilen	  gelirin	  döner	  sermaye	  içinde	  ayrı	  bir	  hesapta	  
toplanması	  ve	  bu	  gelirin	  %	  50’sinin	  öğreGm	  üyesine	  verilmesi,	  
mesai	  dışındaki	  bu	  gelirlerden	  %	  1	  hazine	  payı	  	  ve	  %	  5	  BAP	  
kesinGsi	  yapılmaması	  öngörülmektedir.	  



Yeni	  düzenlemeler	  
•  1	  Temmuz	  2013’e	  kadar	  çıkması	  beklenen	  yasaya	  göre;	  
•  Bütün	  memurlarla	  birlikte	  öğreGm	  üyelerinin	  özel	  çalışmasına	  son	  

verilmekte,	  şu	  anda	  bu	  şekilde	  çalışan	  öğreGm	  üyelerine	  2	  ay	  içinde	  
geri	  dönme	  imkanı	  verilmekte,	  aksi	  durumda	  öğreGm	  üyeliği	  statüleri	  
sona	  erecekGr	  

•  Akademik	  personelin	  %	  5’i	  oranında	  özel	  kurumlarda	  çalışmaya	  izin	  
verilebileceği,	  bu	  şekilde	  izin	  verilen	  öğreGm	  üyelerinin	  gelirlerinin	  
döner	  sermayeye	  yaNrılması,	  benzer	  şekilde	  üniversite	  ile	  ilişkisi	  
olmayan	  öğreGm	  üyeleri	  ile	  %	  5	  oranında	  sözleşmeli	  eğiGmci	  olarak	  
çalışılabileceği	  öngörülmektedir.	  

•  Çıkan	  ve	  çıkması	  beklenen	  yasalardaki	  önlemler	  öğreGm	  üyelerinin	  
mesai	  dışı	  çalışmasını	  ve/veya	  özel	  çalışan	  öğreGm	  üyelerinin	  geri	  
dönüşünü	  	  özendirecek	  nitelikte	  olmamakla	  birlikte	  yine	  de	  bir	  
ilerleme	  olarak	  görülebilir	  

•  Hastane	  yöneGmi	  ile	  birlikte	  bu	  konularda	  gerekli	  	  hazırlıklar	  
yapılmaktadır.	  



Tıp	  Fakültelerinin	  Misyonları	  

EğiSm	  

AraşArma	  

Sağlık	  
HizmeS	  



Öğrenci	  Sayısındaki	  arNş	  

Yeni Kayıt Öğrenci Sayısı : 205 
Yabancı Uyruklu Katıt Olan Öğr. Sayısı : 10 
Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı :  25 

	  

2013-‐14	  Öğrenci	  
kontenjanı:	  240	  



YÖK’e	  yazı..	  



Mezuniyet	  Öncesi	  EğiGm	  
•  EğiGm	  mekanlarının	  eksiklerinin	  giderilmesi	  	  

–  	  Pla�ormların	  yükselGlmesi,	  ses	  ve	  barkovizyon	  sisteminin	  
yenilenmesi,	  öğrenci	  işleri	  ve	  öğrenci	  laboratuvarlarının	  
taşınması	  ve	  iyileşGrilmesi,	  MulGdispliner	  Laboratuvar	  
koordinatörlüğünün	  oluşturulması	  ve	  laboratuvar	  için	  kalıcı	  
teknisyen	  sağlanması,	  kütüphanenin	  kapasitesinin	  ar|rılması,	  
eğiGm	  bloğunda	  etüt	  odası	  açılması.	  

•  Öğrenci	  bilgi	  sistemi	  üzerinden	  sınav	  sonuçlarının	  
açıklanması,	  öğrenci	  ve	  öğreGm	  üyesi	  geri	  bildirimlerin	  
elektronik	  hale	  geGrilmesi	  

•  Üniversitemizin	  Avrupa	  Kredi	  Transfer	  Sistemi	  (AKTS)	  
başvurusu	  öncesi	  	  gerekli	  düzenlemeler	  yapıldı	  ve	  
görünürlük	  formatlarına	  uyum	  sağlandı	  	  



Mezuniyet	  Öncesi	  EğiGm	  
•  UTEAK	  Akreditasyon	  Raporu	  	  çerçevesinde	  2013-‐14	  
eğiGm	  döneminde	  uygulanmak	  üzere	  Hekimliğe	  
Hazırlık	  Programı	  yeniden	  düzenlendi,	  

•  	  Bu	  program	  içinde	  	  D	  I	  ve	  D	  VI	  programlarına	  ileGşim	  
becerileri	  uygulamaları	  yerleşGrildi,	  D	  IV	  başına	  bir	  
ha�alık	  Fizik	  muayene	  stajı	  eklendi;	  	  

•  2013	  yazından	  başlamak	  üzere	  D	  I,	  II,III	  ve	  IV	  
öğrencilerine	  yönelik	  yaz	  stajı	  uygulaması	  başlaNldı	  

•  Tıp	  eğiGmi	  çalışmalarının	  güçlendirilmesine	  yönelik	  
olarak	  Prof.Dr.	  İskender	  Sayek’in	  konuşmacı	  olduğu	  5	  
toplanNlık	  “Tıp	  EğiGmi	  GelişGrme	  Seminerleri	  yapıldı.	  
Bu	  seminerlere	  56	  kişi	  kaNldı	  	  



Mezuniyet	  Öncesi	  EğiGm	  
•  Tıp	  EğiGmi	  AD’na	  	  	  bir	  öğreGm	  üyesi	  kaNldı	  ve	  Np	  
eğiGmi	  	  konusunda	  uzmanlaşmış	  bir	  yazılımcı	  içi	  
kadro	  sağlandı.	  

•  	  Staj	  eğiGmi	  ile	  ilkeler	  sorunlar	  temelinde	  
belirlenerek	  Fakülte	  Kurulu	  kararı	  haline	  geGrildi.	  

•  Bir	  proje	  yapılarak	  üniversite	  araşNrma	  fonundan	  
(BAP)	  220.000	  TL’nın	  eğiGm	  donanımı	  
(plasGnasyon	  kadavra	  ve	  eksik	  maketler	  gibi)	  	  için	  
kullanılması	  sağlandı.	  

•  PlasGnasyon	  kadavra	  ile	  anatomi	  anabilim	  dalını	  
kadavra	  sorunu	  büyük	  ölçüde	  çözüldü	  	  



PlasGnasyon	  kadavra	  
•  Son	  yıllarda	  dünyada	  Np	  eğiGminde	  

plasGnasyon	  yöntemi	  ile	  fikse	  edilmiş	  
kadavraların	  kullanımı	  çok	  
yaygınlaşmışNr.	  	  

•  Bu	  yöntemde	  kadavranın	  
disseksiyonu	  ve	  plasGnasyon	  işlemi	  
yaklaşık	  1500	  çalışma	  saaG	  gerekGrir	  
ve	  tamamlanması	  yaklaşık	  bir	  yıl	  alır.	  	  

•  PlasGnasyon	  yönteminde	  kadavra	  
kokusuzdur	  ve	  rahatça	  çıplak	  elle	  
tutulabilir.	  

•  Bu	  yöntemle	  	  kadavra	  sonsuza	  kadar	  
kalabilir.	  ÜreGmden	  sonra	  hiçbir	  
koşuldan	  etkilenmez.	  



Fizik	  Muayene	  Stajı	  
Dönem	  IV	  başına,	  

öğrencilerinin	  ilk	  ha�ada	  
teorik,	  video	  ve	  praGk	  

uygulamalarla	  temel	  fizik	  
muayeneyi	  daha	  iyi	  

öğrenmeleri	  ve	  hastalarının	  
muayenelerini	  yapabilecek	  
bilgi	  ve	  beceriye	  sahip	  birer	  
öğrenci	  olarak	  klinik	  stajlara	  
başlamalarını	  hedefleyen	  bir	  

staj	  hazırlıkları	  biGrildi.	  
	  



Yaz	  Stajı	  
•  2013	  dönemi	  yaz	  stajına	  başvuran	  

toplam	  öğrenci	  sayısı	  138.	  	  
•  Öğrencilerin	  31`i	  1.sınıf,	  62`si	  2.	  

sınıf,	  39`u	  3.sınıf,	  6`sı	  ise	  4.	  sınıf	  
öğrencisi.	  	  

•  Anabilim	  dalları	  tara�ndan	  
belirlenen	  yaz	  stajı	  toplam	  
kontenjanı	  120`dir.	  	  

•  Öğrencilerin	  %96`sı	  tercih	  e}kleri	  
anabilim	  dallarında	  yaz	  stajı	  
yapmaya	  hak	  kazanmışlardır.	  

Yaz	  Satjı	  Koordinatörü:	  Prof.Dr.	  
Nazan	  sarper	  



Mezuniyet	  Öncesi	  EğiGm:Eksiklikler/
sorunlar	  

•  UTEAK	  Akreditasyon	  Raporunda	  	  belirGlen	  
–  Kanıta	  Dayalı	  Tıp	  Uygulamaları	  	  
–  Seçmeli	  Stajların	  	  süre	  ve	  üç	  klinik	  döneme	  yayılması,	  	  
–  Stajlarla	  temel	  bilimlerin	  entegrasyonu	  
–  Öğrencilerin	  araşNrmalara	  kaNlımı	  	  

•  Sınav	  sisteminin	  güçlendirilmesi	  ve	  zenginleşGrilmesi	  
•  Üniversite	  hastanesi	  dışındaki	  kurumlarda	  ve	  birinci	  
basamak	  eğiGminin	  güçlendirilmesi	  

•  Mezunlardan	  alınan	  geri	  bildirimlerin	  yetersizliği	  
•  Öğrenci	  sayısındaki	  arNşın	  staj	  eğiGmlerini	  olumsuz	  
etkilemesi	  



Mezuniyet	  Öncesi	  EğiGm:Eksiklikler/
sorunlar	  

•  Stajlarda	  uygulama	  yerine	  teorik	  ağırlığın	  sürmesi,	  bazı	  
stajlarda	  uygulama	  sınavının	  yapılmaması	  

•  1	  ha�alık	  stajlarla	  ilgili	  	  sürenin	  kısalığından	  
kaynaklanan	  sorunlar	  

•  Staj	  eğiGmlerinin	  yapılandırılmamış	  olması	  ve	  plklerin	  
eğiGm	  için	  kullanılmaması	  

•  Bazı	  anabilim	  dallarında	  intörn	  eğiGminde	  “primer	  
hasta	  sorumluluğu”	  sağlanamaması	  

•  Öğrencilerin	  daha	  	  çok	  ders	  sunumlarını	  okumaları,	  
temel	  kitaplarının	  okunmasının	  özendirilememesi	  



Öğrenciler	  ile	  ilişkiler	  
•  Bir	  dekan	  yardımcısı	  öğrenci	  ilişkilerinden	  sorumlu	  oldu	  
•  Öğrenci	  temsilcisinin	  fakülte	  kurulu	  toplanNlarına	  düzenli	  kaNlımı	  

sağlandı	  
•  Üç	  kez	  “Dekanlık	  öğrencilerle”	  toplanNsı	  yapıldı	  ve	  bu	  toplanNlarda	  

dile	  geGrilen	  sorunlar	  hızla	  çözülmeye	  çalışıldı	  
•  Öğrenci	  kulüplerinin	  akGviteleri	  imkanlar	  ölçüsünde	  desteklendi	  
•  Yabancı	  uyruklu	  öğrenciler	  desteklendi	  
•  Kütüphane	  ve	  çalışma	  salonu	  imkanları	  ar|rıldı.	  



204	  öğrencimize	  burs	  sağlandı	  
•  Amacımız	  ihGyacı	  olan	  bütün	  

öğrencilerimize	  destek	  bursu	  sağlamak,	  	  
•  Burs	  sağlamak	  için	  4	  ekim	  2012’de	  Vali	  	  

bey	  ve	  eşinin	  katlımı	  ile	  bir	  toplanN	  
yapıldı.	  

•  Bu	  çabalar	  ile	  aynı	  zamanda	  fakültenin	  
tanıNmı	  yapıldı.	  	  

	  
•  	  	  

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

204	  adet	  burs	  sağlanmış	  ve	  30	  Kasım	  
2012’den	  iGbaren	  öğrencilerimizin	  hesabına	  
yaNrılmaya	  başlanmışNr.	  Bu	  sayı	  gelecek	  

yıldan	  iGbaren	  214’dür	  	  

Burs	  Komisyonumuz	  

9	  Mayıs	  2013’de	  sayın	  Valimiz	  	  
tara�ndan	  burs	  verenlere	  plaket	  

sunulan	  bir	  akşam	  	  yemeği	  verildi	  ve	  bu	  
yemekte	  bursların	  devamlılığı	  sağlandı.	  	  

Ayrıca	  her	  dönemden	  en	  başarılı	  bir	  öğrenciye	  
(toplam	  5	  öğrenci)	  başarı	  bursu	  verilecekGr.	  Bu	  
burs	  eğiGm	  yılı	  başındaki	  beyaz	  önlük	  giyme	  

töreninde	  duyurulacakNr	  



Kütüphane	  	  

İç	  düzenleme	  ile	  
kütüphanedeki	  masa	  
sayısı	  85’den	  145’e	  
çıkarıldı.Cumartesi	  
günleri	  açık	  kalması	  

sağlandı.	  	  	  



Mezuniyet	  Törenine	  herkesi	  
bekliyoruz	  

28	  Haziran	  2013	  
Saat	  14.00	  

Baki	  Komsuoğlu	  Kongre	  
Merkezi	  

	  



Mezuniyet	  Sonrası	  EğiGmi	  

•  ‘Uzmanlık	  eğiGmi	  ilkeleri’	  fakülte	  yöneGm	  kurulunda	  
kabul	  edildi	  –	  Ocak	  2013	  

•  Ana	  bilim	  dalları	  mezuniyet	  sonrası	  eğiGm	  sorumluları	  
ile	  toplanN	  yapılıp	  (27	  ÖğreGm	  üyesi	  kaNldı)	  Ocak	  
2013’te	  fakülte	  yöneGm	  kurulunda	  kabul	  edilen	  
‘Uzmanlık	  eğiGmi	  ilkeleri’	  ve	  planlananlar	  hakkında	  
bilgi	  verildi	  ve	  asistan	  eğiGmi	  ile	  ilgili	  görüş	  ve	  öneriler	  
alındı	  –	  Mart	  2013	  

•  Erişkinler	  için	  temel	  ve	  ileri	  yaşam	  desteği	  kursunun	  ilki	  
yapıldı	  	  Anestezi,	  Kardiyoloji,	  Acil	  Tıp	  ve	  Adli	  Tıp	  Ana	  
Bilim	  Dalları’nın	  katkıları	  ile	  düzenlenen	  kursa	  farklı	  ana	  
bilim	  dallarından	  29	  araşNrma	  görevlisi	  kaNldı-‐–	  Nisan	  
2013	  

•  	  	  



Asistanlar	  için	  Temel	  ve	  İleri	  Yaşam	  Desteği	  Kursu	  



Mezuniyet	  Sonrası	  EğiGmi	  

•  İleGşim	  Becerileri	  Kursu’nun	  ilki	  yapıldı.Ruh	  Sağlığı	  ve	  
Hastalıkları	  Ana	  Bilim	  Dalı’nın	  katkıları	  ile	  düzenlenen	  kursa	  
farklı	  ana	  bilim	  dallarından	  15	  araşNrma	  görevlisi	  kaNldı-‐Mayıs	  
2013	  

•  Kurs	  programlarının	  alN	  ayda	  bir	  tekrarlanması	  ve	  her	  asistanın	  
en	  az	  bir	  kez	  bu	  kurslara	  kaNlması	  planlanmakta	  

•  Tıp	  Fakültesi	  Uzmanlık	  EğiGmi	  İzleme	  Programı	  hazırlandı.Nisan	  
2013	  TUS’u	  sonrasında	  fakültemizde	  görev	  yapmaya	  
başlayacak	  olan	  asistanlardan	  iGbaren	  kullanılması	  planlandı.	  
Daha	  sonra	  “Elektronik	  asistan	  karnesi”	  hazırlanacak	  

•  AraşNrma	  görevlilerinin	  uzmanlık	  sınavı	  sonrası	  3	  ay	  süre	  işe	  
maaş	  alarak	  çalışmaları	  konusunda	  girişimler	  başarıya	  ulaşN	  

•  Asistan	  temsilcileri	  ve	  asistan	  grupları	  ile	  etkin	  ileGşim	  	  
sağlandı.	  



AraşNrma	  Görevlilerinin	  uzmanlık	  sınavı	  sonrası	  
çalışmaları	  

Sınav	  sonrası	  3	  ay	  ücretli	  çalışma	  
imkanı	  sağlandı	  



Asistanlar	  için	  ileGşim	  becerileri	  kursu	  



Tıp	  Fakültelerinin	  Misyonları	  

EğiSm	  

AraşArma	  

Sağlık	  
HizmeS	  

AraşNrmanın	  
kurumsallaşma	  

ihGyacı	  



AraşNrma	  ve	  Yayın	  
•  Dekanlık	  kurgulanmasında	  “AraşNrmadan	  sorumlu”	  dekan	  

yardımcılığı	  oluşturuldu	  
•  AraşNrma	  	  ve	  Yayın	  Komisyonu	  kuruldu	  
•  	  “Kocaeli	  Üniversitesi	  Klinik	  ve	  Deneysel	  ve	  Klinik	  	  AraşNrma	  

Merkezi”	  (DEKART)	  kuruldu	  ve	  	  	  bu	  merkezin	  laboratuvar	  ve	  
hizmet	  mekanları	  yeniden	  düzenlendi.	  

•  Bu	  merkez	  içinde	  “AraşNrma	  ve	  Yayın	  Destek	  Birimi”	  kuruldu.	  
•  	  BiyoistaGsGk	  ve	  	  Tıbbi	  Bilişim	  Anabilim	  Dalı	  kuruldu,	  bir	  doçent	  

yakında	  aramıza	  kaNlacak.	  
•  “	  Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  Yayın	  Teşvik	  Ödülü”	  başlaNldı.	  
•  NovoNordisk	  ARGE	  İşbirliği	  çalışmaları	  güçlendirilerek	  sürdürüldü	  
•  ÖğreGm	  üyelerinin	  BAP’la	  ilgili	  beklenGleri	  rektörlüğe	  ileGldi.	  





KOÜ	  Deneysel	  ve	  Klinik	  Arş	  Merkezi	  
(DEKART)	  

AraşNrma	  ve	  Yayın	  Destek	  Birimi	  (Tıp	  F.	  Dekanlığına	  bağlı)	  



Rene	  Descartes	  

•  Şüphe	  etmek	  
düşünmekGr.	  Düşünmek	  
vârolmakNr.	  
"Düşünüyorum	  o	  hâlde	  
varım"	  noktasına	  ulaşır.	  
LaGnce	  "De	  omnibus	  
dubidantum"	  (Her	  şeyden	  
şüphelen)	  en	  önemli	  
sözlerindendir	  

•  Ona	  göre	  sepGk	  şüphe	  
anlamsızdır.	  Olması	  
gereken	  metodik	  
şüphedir	  	  



Deneysel	  ve	  Klinik	  AraşNrma	  Merkezi	  Açılışı	  

Bu	  merkez	  ve	  laboratuvarlar	  rektörlük	  ve	  
NovoNordisk	  desteği	  ile	  yapılmışNr.	  



Kocaeli	  Üniversitesi-‐Novo	  Nordisk	  AR-‐GE	  İşbirliği	  
çerçevesinde	  gerçekleşGrilen	  ve	  süren	  projeler	  

•  14	  Kasım	  2011	  Dünya	  Diyabet	  günü	  Kocaeli	  
Etkinliği	  (1200	  kaNlım),	  

•  5	  adet	  araşNrma	  projesi	  desteği	  (toplam	  bütçe:	  
366.318	  TL)	  

•  Endokrinoloji	  ve	  Metabolizma	  Bilim	  Dalına	  bağlı	  
“Diyabet	  ve	  Obezite	  Birimi”	  kurularak	  faaliyete	  
geçmesi,	  

•  Kocaeli	  Üniversitesi-‐Kopenhag	  Üniversitesi	  
bilimsel	  işbirliği	  (AraşNrmacıların	  eğiGmi),	  

•  Kocaeli	  Üniversitesi-‐Tahran	  Sağlık	  Üniversitesi	  
bilimsel	  işbirliği,	  



•  Tıp	  Fakültesi	  bünyesindeki	  araşNrmacılara	  yönelik	  
“Temel	  İstaGsGk	  ve	  AraşNrma”	  ve	  “Temel	  ve	  İleri	  Klinik	  
AraşNrmalar”	  kursları	  

•  Türkiye’de	  ilk	  kez	  podoloji	  eğiGmi	  veren	  bir	  programın	  
Sağlık	  Meslek	  Yüksekokulu	  bünyesinde	  
kurularak,eğiGme	  başlaması,	  

•  Kopenhag	  Podoloji	  Okulu	  ile	  işbirliği	  (Podoloji	  programı	  
eğiGcilerinin	  eğiGmi),	  

•  	  Diyabet	  ve	  Obezite	  birimi	  içinde,	  Podoloji	  programı	  
praGk	  eğiGmine	  de	  imkan	  verecek	  şekilde,	  “DiyabeGk	  
Ayak”	  ünitesinin	  oluşturulması,	  

Kocaeli	  Üniversitesi-‐Novo	  Nordisk	  AR-‐GE	  İşbirliği	  
çerçevesinde	  gerçekleşGrilen	  ve	  süren	  projeler	  



•  “Sağlıklı	  Beslenme	  ve	  Egzersiz	  Dostu	  Kocaeli”	  
programı,	  

•  2013	  Kocaeli	  Üniversitesi	  Uluslarası	  yayın	  ve	  
aNf	  teşvik	  ödülleri,	  	  

•  DEKART	  bünyesinde	  “Klinik	  AraşNrma	  Birimi”	  
ve	  “Protein	  AraşNrma	  Birimi’nin”	  
oluşturulmasına	  katkı,	  

•  DEKART	  içinde	  “Diyabet	  ve	  Obezite	  AraşNrma”	  
biriminin	  kurulması.	  

Kocaeli	  Üniversitesi-‐Novo	  Nordisk	  AR-‐GE	  İşbirliği	  
çerçevesinde	  gerçekleşGrilen	  ve	  süren	  projeler	  



Tıp	  Fakültesi	  SCI	  yayın	  sayısı	  

2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  

1,14	   2,32	   1,23	   1,10	   1,14	   1.00	   1.26	   1.05	  

ÖğreGm	  üyesi	  başına	  düşen	  yayın	  sayısı	  
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KOU ADRES GÖSTERİLEREK YAPILAN YURT DIŞI BİLİMSEL YAYINLAR                                                               
TIP FAKÜLTESİ WOS 2000-2013 



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

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

•  Bu	  rakamlar	  çok	  düşük	  
•  Profesörlük	  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	  



Kurumsal	  tanıNm	  çalışmaları	  	  ve	  toplanNlar	  
•  Fakülte	  web	  sitesi	  yenilendi	  ve	  

güncel	  tutuldu	  
•  Dekanlıktan	  bir	  personel	  kurumsal	  

ileGşim	  için	  görevlendirildi	  
•  Yüksek	  kaNlımlı	  iki	  konser	  

düzenlendi	  
•  Yerel	  ve	  Ulusal	  Basın	  temsilcileri	  

ile	  toplanN-‐25	  Ocak	  2013	  



Kocaeli	  Milletvekilleri	  ile	  toplanN-‐18	  Mart	  2013	  



Kurumsal	  tanıNm	  çalışmaları	  	  ve	  toplanNlar	  
•  Lise	  öğrencilerine	  Fakülte	  tanıNm	  

toplanNları-‐Kocaeli	  Anadolu,	  24	  
Kasım	  Anadolu,Körfez	  Fen,	  Cahit	  
Elginkan	  Liseleri-‐Şubat	  20013	  



Kurumsal	  tanıNm	  çalışmaları	  	  ve	  toplanNlar	  
•  Baki	  Komsuoğlu	  adına	  bilimsel	  

toplanN-‐23	  Ocak	  2013	  
•  Sağlıklı	  Beslenme	  ve	  Egzersiz	  

Dostu	  Kocaeli	  Programı-‐	  4	  Mart	  
2013	  

•  Sağlık	  Çalışanlarına	  Yönelik	  
Şiddet-‐13	  mart	  2013	  

•  14	  Mart	  Tıp	  Ha�ası	  Resmi	  Tören	  



Dr.Ersin	  Arslan	  Anısına	  Forum	  



Uluslararası	  Üniversite	  TanıNm	  Fuarı	  



Kurumsal	  tanıNm	  çalışmaları	  	  ve	  toplanNlar	  
•  Büyükşehir	  Belediyesi	  23	  Nisan	  

Çocuk	  	  Şenliğinde	  Tıp	  Fakültesi	  
Standı	  

•  Tıp	  EğiGmi	  Çalıştayı-‐10	  Mayıs	  2013	  
•  Dünya	  Sigarasız	  Gün	  ToplanNsı	  
•  Yusuf	  Çağlar	  Emeklilik	  Töreni-‐6	  

Mayıs	  2013	  



Devam	  eden	  Temel	  Sorunlar	  
•  Asistan	  sayılarının	  azalması	  ve	  alternaGf	  insangücü	  
sağlanması	  (zorunlu	  hizmet,	  4-‐B	  ile	  hekim	  isGhdamı	  vs)	  
konusunda	  ilerleme	  olmaması	  

•  Yapısal	  nedenlerle	  döner	  sermaye	  bilançosunun	  ayda	  
1	  milyon	  TL	  civarında	  açık	  vermeye	  devam	  etmesi	  

•  Öğrenci	  sayılarındaki	  arNşın	  Np	  eğiGmini	  zorlaşNrması	  
•  AraşNrma	  konusundaki	  yeniden	  yapılanma	  	  ihGyacı	  
•  ÖğreGm	  üyesi	  emeğinin	  yeteri	  kadar	  değer	  bulmaması	  



2013	  Sonbahar	  Dönemi	  	  

•  27	  Kasım	  2013:	  	  Yeni	  başlayan	  öğreGm	  üyeleri	  
için	  “mentorluk”	  kursu	  
(	  Danışman:Prof.Dr.Emin	  Kansu)	  

•  Sedat	  Ergin’in	  konuk	  konuşmacı	  olarak	  
ağırlanması	  

•  Yıl	  Sonu	  Konseri	  



KaNlımınızı	  bekliyoruz	  



Katkılarınız	  için	  teşekkürler	  


