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Bize	  güvenerek	  Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  
Fakültesi	  Dekanlık	  Misyonunu	  
yüklenmemizi	  sağladıkları	  için	  

Üniversite	  YöneSmine	  

Kurumsallaşmış	  ve	  
mezuniyet	  öncesi	  Up	  
eğiSmi	  akredite	  olmuş	  bir	  
Up	  fakültesi	  için	  daha	  
önceki	  Up	  fakültesi	  
yöneScilerine	  

Uyumlu	  ve	  etkin	  bir	  işbirliği	  için	  
Hastane	  YöneSmindeki	  
arkadaşlarımıza	  

Etkin	  ve	  içten	  destekleri	  için	  öğreSm	  
üyesi	  arkadaşlarımıza	  

EğiSm	  Bloğunun	  ihSyaçlarının	  
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	  ESler	  	  
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	  



EğiSmde	  Yeniden	  Yapılanma	  ve	  
AKTS	  ESkeS	  

Fakülte	  olarak	  yükümlülüklerimizi	  tam	  olarak	  	  yerine	  geSrdik.	  
Emeği	  geçenlere	  teşekkürler	  



Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi:	  Çok	  
İşlevli	  Kamu	  Kurumu	  

Hasta	  bakımı	  
Yatan	  hasta/	  
Ayaktan	  hasta	  

/Günübirlik	  hasta,	  	  
Acil	  ve	  ElekSf,	  	  
Rehabilitasyon	  

	  

	  

Eği?m	  
Mezuniyet	  öncesi/Uzmanlık	  eğiSmi/Sürekli	  Up	  eğiSmi	  

	  
Araş:rma	  
Temel	  bilimler	  

Klinik	  araşUrmalar	  
Sağlık	  hizmeS	  
araşUrmaları	  

EğiSm	  araşUrmaları	  

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

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

	  
Sosyal	  
DevleSn	  meşruiyeS	  
PoliSk	  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	  EğiSm	  Yılı	  İSbarıyla	  	  1179	  
Öğrenci	  

ÖğreSm	  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	  Up	  
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	   ?	  

ÖğreSm	  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	  iSbarıyla	  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	  



YöneSm	  PoliSkamız	  
•  EğiSmi	  önceleyerek,	  hizmet,	  eğiSm	  ve	  araşUrma	  arasında	  
sinerji	  yaratmak	  

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

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

•  Akademik	  personelin	  ve	  çalışanların	  özlük	  haklarını	  
gelişSrmek,	  	  

•  Öğrenci	  ve	  araşUrma	  görevlilerinin	  kaUlımını/katkısını	  
arqrmak,	  bu	  amaçla	  AraşUrma	  Görevlileri	  Akademik	  
Kurulu’nu	  kurumsallaşUrmak	  



YöneSm	  PoliSkamız	  
•  Klinik	  EğiSmi	  güçlendirmek	  
•  EğiSm,	  ileSşim	  ve	  kaUlımda	  bilgi	  sistemlerini	  
kullanmak	  

•  Toplum	  sağlığı,	  Up	  eğiSmi	  ve	  sağlık	  hizmet	  
sistemi	  konularında	  öncü	  çalışmalar	  yapmak;	  	  

•  Yerel/bölgesel,	  ulusal,	  uluslararası	  işbirliklerini	  
gelişSrmek,	  	  	  

•  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	  
•  KaUlımcılık	  
•  Ulaşılabilirlik/
Erişilebilirlik	  

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



Çalışma	  Planı	  Çalıştayı-‐2012	  

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



ÖğreSm	  Üyeleri	  ile	  ileSşim	  ve	  	  Çalışma	  
Koşullarının	  İyileşSrilmesi	  

•  Yardımcı	  doçent	  toplanUsı	  
•  Anabilim	  dalı	  başkanları	  ile	  toplanU	  ve	  

anabilim	  dalı	  ziyaretleri	  
•  Dekanlık	  bilgilendirme	  üzerinden	  

düzenli	  ileSşim	  
•  YöneSm	  kurulu	  gündemi	  ve	  

gündemdeki	  konulara	  ait	  belgelerin	  
önceden	  gönderilmesi	  

•  ÖğreSm	  üyelerinin	  odalarındaki	  
eksikliklerin	  envanteri	  çıkarıldı	  

•  Ameliyathane	  içindeki	  	  kafeterya	  	  
yenilendi	  

•  Anabilim	  dallarına	  akademik	  sekreterya	  	  	  
verilmesi	  konusunda	  çalışıyoruz	  



ÖğreSm	  Üyeleri	  ile	  ileSşim	  ve	  	  
Çalışma	  Koşullarının	  İyileşSrilmesi	  

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

•  Bilimsel	  toplanUlara	  kaUlımda	  akademik	  kurul	  kararı	  
yerine	  anabilim	  dalı	  başkanı	  onayının	  yeterli	  hale	  
geSrilmesi	  

•  İmzasız	  hasta	  şikayetleri	  için	  öğreSm	  üyelerinden/
araşUrma	  görevlilerinden	  bilgi	  istenmemesi	  

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



Mezuniyet	  Öncesi	  EğiSm:	  Yapılanlar	  
ve	  planlananlar	  

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

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



Mezuniyet	  Öncesi	  EğiSm:	  Yapılanlar	  
ve	  planlananlar	  

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

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

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

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

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



Dönem	  IV	  başına,	  
öğrencilerinin	  ilk	  hauada	  
teorik,	  video	  ve	  praSk	  
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	  biSrildi.	  
	  

Mezuniyet	  Öncesi	  EğiSm:	  Yapılanlar	  
ve	  planlananlar	  



Mezuniyet	  Öncesi	  EğiSm:	  Yapılanlar	  
ve	  planlananlar	  

•  Hekimliğe	  Hazırlık	  Programı’nın	  güçlendirilmesi	  ve	  ileSşim	  
becerileri	  	  modüllerinin	  bu	  program	  içine	  yerleşSrilmesi	  (	  Bu	  
konuda	  bir	  çalışma	  grubu	  hazırlıkları	  biSrmek	  üzere)	  

•  EğiSmden	  yeniden	  yapılanma	  çerçevesinde(	  AKTS	  eSkeS	  başvuru	  
öncesi)	  eksiklikler	  tamamlandı	  

•  Tıp	  EğiSmi	  GelişSrme	  Seminerleri	  başlaUldı	  
•  EğiSm	  ihSyaçları	  için	  BAP	  projesi	  hazırlandı	  ve	  rektörlüğe	  

gönderildi	  
	  



Mezuniyet	  Öncesi	  EğiSm:	  Yapılanlar	  
ve	  planlananlar	  

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



EğiSm	  Portalı	  
•  Fakültemizdeki	  eğiSm	  

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



200	  öğrencimize	  Burs..	  
•  Amacımız	  ihSyacı	  olan	  bütün	  

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

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

	  

•  Destek	  ve	  Başarı	  Bursları	  
•  ÖğreSm	  üyeleri,	  emekli	  

öğreSm	  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	  yaUrılmaya	  başlanmışUr	  	  

Burs	  Komisyonumuz	  



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

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



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

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

belirlendiğinin	  takip	  edilmesi	  ve	  tezlerin	  yayın	  haline	  
geSrilmesinin	  teşvik	  edilmesi	  

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

•  AraşUrma	  görevlilerinin	  tezleri	  dışında	  da	  araşUrma	  ve	  yayın	  
yapmalarının,	  ulusal	  ve	  uluslararası	  kongrelere	  kaUlımlarının	  
desteklenmesi	  



Mezuniyet	  Sonrası	  EğiSm	  
•  Asistanların	  sınavdan	  sonra	  	  zorunlu	  hizmeSn	  ilk	  
kurasına	  kadar	  çalışmasının	  sağlanması	  konusunda	  
girişimler	  

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

•  İleSşim	  becerileri,	  Ubbi	  eSk,	  temel	  ve	  ileri	  yaşam	  
desteği/resüsitasyon	  kurslarının	  2013	  yılından	  iSbaren	  
düzenli	  olarak	  yapılması	  ve	  her	  asistanın	  en	  az	  bir	  kez	  
bu	  kursları	  almasının	  sağlanması	  

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



AraşUrma	  Görevlileri	  Akademik	  Kurulu	  
•  100	  dolayında	  asistan	  ve	  10	  
dolayında	  öğreSm	  üyesi	  kaUldı	  

•  Kurumsal	  gelişme	  bakımından	  
beni	  heyecanlandıran	  bir	  
toplanU	  oldu	  

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

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



AraşUrma	  ve	  Yayın	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  

	  Hasta	  bakım	  hizmetleri	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
EğiSm	  

	  	  	  	  	  	  AraşUrma	  



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

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

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

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

•  Ocak	  2013	  “	  AraşUrma	  ve	  Makale	  Yazım	  Teknikleri”	  kursu	  	  	  	  	  	  



Makale	  Hazırlama	  ve	  Sunum	  Kursu	  



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

anlaşması	  çerçevesinde,	  Novo	  Nordisk	  firmasının	  
araşUrmacılara	  dönük	  2009	  yılından	  beri	  
yürühüğü	  “Klinik	  AraşUrma	  ve	  İyi	  Klinik	  
Uygulamalar”	  kursunu	  2013	  yılından	  iSbaren	  
Kocaeli	  Üniversitesi	  ile	  ortak	  yapma	  kararı	  
alınmışUr.	  	  

•  	  Bu	  kapsamda	  18-‐21	  Şubat	  2013’	  de	  “Klinik	  
AraşUrma	  ve	  İyi	  Klinik	  Uygulamalar”	  ve	  “İleri	  Klinik	  
AraşUrmalar”	  kursları	  Brookwood	  InternaSonal	  
Academy	  gözlemciliğinde	  ortaklaşa	  
düzenlenecekSr.	  Kurslar	  uluslar	  arası	  kaUlımcılara	  
açık	  olarak	  düzenlenecekSr.	  Bundan	  sonra	  da	  
araşUrmacılara	  yönelik,	  ihSyaç	  olan	  her	  alanda	  
(biyoistaSsSk,	  makale	  yazımı,	  araşUrma	  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	  AraşUrmalar	  Merkezi”	  (KOKİDEM	  )	  
olarak	  yeniden	  dizayn	  edilmişSr.	  

•  Yönetsel	  ve	  finansal	  açıdan	  çıkarılması	  
planlanan	  “Yüksek	  ÖğreSm	  Kurumlarında	  
AraşUrma	  Merkezleri”	  yasa	  tasarısına	  uyumlu	  

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

AraşUrma	  ve	  Yayın	  



Klinik	  ve	  Deneysel	  AraşUrma	  Merkezi	  
(KOKİDEM)	  

•  Klinik	  AraşUrmalar	  Birimi	  
•  Protein	  ve	  AnSkor	  AraşUrmaları	  Birimi	  
•  Laboratuar	  Hayvanları	  ÜreSm	  ve	  AraşUrma	  Birimi	  
•  Kayıt,	  Arşiv,	  Bilgi	  İşlem,	  Doku	  ve	  Veri	  Bankası	  Birimi	  
•  AraşUrma	  ve	  Yayın	  Destek	  Birimi’	  dir.	  
•  Kurulacak	  olan	  BiyoistaSsSk	  ve	  Tıbbi	  Bilişim	  Anabilim	  
dalı	  da	  bu	  merkez	  içinde	  yapılandırılacak.	  

•  Ayrıca	  Üniversitemizin	  diğer	  fakülteleri,	  araşUrma	  
laboratuarları	  ve	  Teknopark	  ile	  ortak	  çalışmaları	  
kolaylaşUracak	  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	  AraşUrma	  Laboratuarı	  
Harvard	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  
Joslin	  Diabetes	  Center	  
Kopenhag	  Üniversitesi	  
Steno	  Diabetes	  Center	  
Hagedorn	  Research	  InsStude	  

Kocaeli	  Üniversitesi	  Diyabet	  
ve	  Obezite	  Merkezi	  

(KODİTEM)	  



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

AraşUrma	  Laboratuarları	  

•  Obezite-‐Diyabet	  GeneSk	  ve	  BiyoinformaSk	  
Laboratuarı	  

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



Klinik	  AraşUrmalar	  ESk	  Kurulu	  

16	  İlaç	  AraşUrması	  
160	  tez/araşUrma	  
Toplam	  176	  dosya	  
incelendi	  

ESk	  Kurul	  üyelerine	  dosya	  
inceleme	  için	  D	  puanı	  
verilmeye	  başlandı	  



Klinik	  Hizmetler	  

Bu	  yıl	  PET,RadyoakSf	  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	  iyileşSrilmesi	  
•  Bu	  konuda	  dekanlık	  ekibi	  ile	  hastane	  yöneSmi	  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	  	  genişleSlmesi/
yenilenmesi	  planlandı	  

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

plk’lerinin	  bir	  kısmı	  taşınacak	  



Klinik	  hizmetlerin	  iyileşSrilmesi	  
•  Hastane	  ESk	  Kurul’u	  2009’dan	  beri	  ilk	  kez	  toplanU	  ve	  hasta	  

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

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

•  Plk	  sekreter	  sayısının	  arqrılması	  ve	  bu	  sekreterlerin	  eğiSmi	  
•  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/genişleSlmesi	  



2012	  yılı	  	  
•  Çocuk	  Yoğun	  Bakım	  ve	  Acilin	  düzenlenmesi	  
•  Bronkoskopi	  ve	  Endoskopi	  ünitesi	  yapılması	  
•  RadyoakSf	  İyot	  odası	  yapUrılması	  
•  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	  YöneSm	  Birimi	  

•  28	  Mart	  2012	  tarihinde	  Üniversite	  Hastaneleri	  de	  
HKS	  kapsamına	  alındı	  

•  Hastanemizde	  bu	  standartlara	  yönelik	  iyileşSrme	  
çalışmalarının	  yöneSmi,	  yönlendirilmesi,	  koordine	  
edilmesi	  ve	  iyileşSrici	  faaliyetlerin	  düzenlenmesi	  için	  
Kalite	  YöneSm	  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	  YöneSminin	  
	  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	  
•  	  PlasSk	  %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	  saUr	  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	  öğreSm	  üyeleri/bölümler	  çok	  çalışUkları	  
halde	  aynı	  ölçüde	  puan	  toplayamamaktadır)	  

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

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

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

tutum	  alınmışUr	  
•  AraşUrma	  görevlileri	  arasındaki	  farklar	  azalUlmaya	  çalışılmış	  ve	  

ek	  ödemeden	  aldıkları	  toplam	  pay	  arqrılmışUr	  



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	  iSbarıyla	  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	  ÜreSlen	  
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	  

öğreSm	  üyeleri	  
%	  50	  	  



Puan	  arUşları	  ve	  ek	  ödeme	  üzerine	  etkisi	  
•  O	  ay	  dağıUlan	  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	  öğreSm	  

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

•  Bu	  düşüşü	  önlemek	  için	  dağıUlan	  miktarı	  puan	  arUşı	  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	  

öğreSm	  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	  
GeSrici	  Faaliyet	  Cetveli”ndeki	  
puanları	  alınacak	  ücrete	  paralel	  
olarak	  arUrmaya	  yöneSm	  
kurulları	  yetkilidir.”	  	  
(19	  Eylül	  2012	  tarihli	  	  YÖK	  Ek	  
Ödeme	  Yönetmelik	  Değişikliği)	  

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

Bunun	  üzerinde	  çalışıyoruz.	  



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

Bilgilendirme”	  logosu	  ve	  resmi	  e-‐mail	  
kullanılmaya	  başlandı	  

•  Bir	  dekanlık	  personeli	  üniversite	  halkla	  
ilişkiler	  biriminde	  eğiSm	  alarak	  “	  Kurumsal	  
ileSşim	  görevlisi”	  olarak	  görevlendirildi	  

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

•  Kurum	  kimliği	  ve	  iç	  ileSşimi	  güçlendirecek	  
akSviteler	  yapılmaya	  başlandı	  

•  Türkçe	  ve	  İngilizce	  tanıUm	  broşürü	  
hazırlıklarına	  başlandı	  



	  “No	  Logo”	  



Kurumsal	  Kimlik	  ve	  TanıUm	  



Kurumsal	  Kimlik	  ve	  TanıUm	  
•  Kocaeli	  Üniverstesi	  Tıp	  Fakültesi	  tanıUm	  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	  tanıUmı	  
planlandı	  

•  Kocaeli	  Büyük	  Şehir	  Belediyesi	  Uluslararası	  
Çocuk	  Fuarında	  fakültemizin	  standı	  



Çalışanlarla	  İlişkiler	  
•  Ek	  ödeme	  alan	  personel	  
sorumluları	  ile	  
bilgilendirme	  toplanUsı	  

•  Sendika	  temsilcileri	  ile	  
ilişkiler	  

•  Hastane	  çalışanları	  
sorumluları	  ile	  yıl	  sonu	  
moSvasyon	  toplanUsı	  

•  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	  biSrdik	  



Yabancı	  Cisim	  Aspirasyonu	  

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

diğer	  konularla	  
sürdürmek	  isSyoruz.	  



Yanıkköy	  ziyareS	  
•  Çocuk	  Sağlığı	  	  ve	  Hastalıkları	  Anabilim	  

Dalı’ndan	  bir	  grup	  öğreSm	  üyesi	  ve	  asistan	  15	  
Aralık	  2012	  günü	  hematoloji	  bilim	  dalında	  yan	  
dal	  uzmanlık	  eğiSmi	  gören	  Dr.	  Uğur	  
Demirsoy'un	  daveS	  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	  kahvalUda	  Uğur'un	  ailesi	  ve	  köylüleri	  ile	  
buluştuk	  ve	  sonra	  taş	  ocağı	  yapılmak	  istenen	  
bölgeye	  gi�k.	  Kısa	  vadeli	  ekonomik	  nedenlerle	  
doğanın	  zedelenmesine	  ve	  köylülerin	  
inciSlmesine	  karşı	  dayanışma	  duygularımızı	  
ifade	  e�k.	  	  



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

•  Sakarya	  Tıp	  Fakültesi	  ile	  eğiSm	  
işbirliğinin	  gelişSrilerek	  
sürdürülmesi	  

•  Koç	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  
Dekanı	  ziyareS	  

•  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	  YöneSmlere	  Katkı	  

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

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

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

•  Bu	  toplanUya	  “Tıp	  Fakültelerinin	  Güncel	  Sorunları”	  
başlıklı	  bir	  meSn	  gönderildi	  



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

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

•  Ameliyathane	  kapasitesinin	  rasyonel	  kullanımı	  ve	  
bunun	  planlanması	  

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

•  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	  



Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  
Akademik	  Genel	  Kurul	  

25	  Haziran	  2013	  
Dekanlık	  Sunumu	  



“Konuşmuyoruz..Suçluyoruz”	  



Konular	  
•  Kurumsal	  gelişim	  için	  teşekkürler	  
•  Genel	  rakamsal	  veriler	  
•  Sağlık	  HizmeS	  sunumu/Çalışanlarla	  ilişkiler	  
•  Döner	  	  sermaye	  işletmesi	  ve	  yeni	  yasal	  düzenlemeler	  
•  Mezuniyet	  öncesi	  eğiSm	  
•  Öğrencilerle	  ilişkiler	  
•  Mezuniyet	  sonrası	  eğiSm	  
•  AraşUrma	  
•  Kurumsal	  tanıUm	  ve	  kimlik/sosyal	  faaliyetler	  
•  2013-‐14	  için	  planlar	  
•  TarUşma	  



Fakültemiz..	  
AKADEMİK'PERSONEL'! SAYI'

Profesör'! 114'

Doçent'! 75'

Yrd.'Doçent! 45'

Uzman/Öğretim'Görevlisi! 3'

Toplam'Öğretim'Üyesi:' 237!
Araştırma'Görevlisi! 293'

Yan'Dal'Araştırma'Görevlisi! 35'

TOPLAM! 565!
!
HASTANE'PERSONELİ!
Sözleşmeli'Personel(4/B)! '''''''''''118'

Kadrolu'Personel! '''''''''''803'

Veri'Hazırlama'Personeli! '''''''''''198'

Temizlik'Personeli! '''''''''''415'

Mutfak'Personeli! '''''''''''''62'

Güvenlik'Personeli! '''''''''''''62'

TOPLAM!
'''''''''1658!
!

!

!
2012-‐2013	  EğiSm	  Yılı	  İSbarıyla	  	  1179	  

Öğrenci	  

ÖğreSm	  Üyesi	  Başına	  
4,97	  öğrenci	  

3402	  Kişi	  

Bu	  oran	  2010	  rakamlarına	  
göre	  Ege	  4,18,	  Erciyes	  
5.11,Marmara	  4,16,	  
Hacehepe	  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	  
ka:lanlar	  
	  



Yardımcı	  doçent	  
olarak	  aramıza	  yeni	  

kaUlanlar	  
	  

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



Önümüzdeki	  aylarda	  aramıza	  kaUlacaklar	  

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

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

	  



Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  Yayın	  
Teşvik	  ödülü	  kazananları	  Kutluyoruz	  

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

•  Nitric	  oxide	  and	  malondialdehyde	  levels	  in	  plasma	  
and	  Sssue	  of	  psoriasis	  paSents.	  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-‐AUf	  Ödülleri	  

•  Endothelial	  dysfuncSon	  in	  young	  woman	  polycysSc	  ovary	  
syndrome:	  	  RelaSonship	  with	  insülin	  resistance	  and	  low-‐grade	  
chronic	  inflammaSon.	  İlhan	  Tarkun,	  Arslan	  BC,	  Canturk	  Z,	  
Turemen	  E,	  Sahin	  T,	  Duman	  C.	  Journal	  of	  Clinical	  Endocrinology	  
and	  Metabolism	  89:26;2004.	  126	  A:f	  

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

•  AnSdepressant	  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	  A:f	  



Kurumsal	  Gelişime	  Katkıları	  için	  
Teşekkür	  Ediyoruz	  

•  Erişkin	  Gastroentereloji	  Bilim	  
Dalı	  Avrupa	  EğiSm	  Yeterlilik	  
SerSfikası	  

•  Enfeksiyon	  Hastalıkları	  ve	  
Klinik	  Mikrobiyoloji	  Anabilim	  
Dalı	  Uzmanlık	  EğiSmi	  
Akreditasyonu	  	  



Kurumsal	  Gelişime	  Katkıları	  için	  Teşekkür	  
Ediyoruz	  

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

Sempozyumu	  
•  Harvard	  Puplic	  Health	  School	  AraşUrmacı	  

ziyareS	  
•  Mezuniyet	  Sonrası	  Tıp	  EğiSmi	  Sempozyumu	  
•  Marmara	  Anadolu	  Yakası	  	  Meme	  EğiSmi	  Topl.	  
•  Regional	  Anestezi	  Kursu	  
•  Makale	  Hazırlama	  ve	  Sunum	  Kursu	  
•  Klinik	  AraşUrma	  Kursu	  
•  II.	  Temel	  Klinik	  Proteomiks	  Kursu	  



Makale	  Hazırlama	  ve	  Sunum	  Kursu	  



Harvard	  Halk	  Sağlığı	  Okulu	  AraşUrıcı	  ZiyareS	  



Kurumsal	  Gelişime	  Katkıları	  için	  
Teşekkür	  Ediyoruz	  

•  İnvazif	  kardiyoloji	  
araşUrma	  ve	  uygulama	  
birimi	  

•  Hipofiz	  AraşUrma	  
Merkezi	  (5	  Mayıs	  2011	  
de	  kuruldu.	  

	  Endoskopik	  transsfenoidal	  ameliyat	  sayısı	  



Tıp	  Fakültelerinin	  Misyonları	  

Eği?m	  

Araş:rma	  

Sağlık	  
Hizme?	  

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



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

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

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

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



Hastane	  Birim	  Sorumluları	  ile	  toplanU	  



Bu	  konuda	  ayrıca	  	  Kocaeli	  	  Üniversitesi	  İkSsadi	  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	  biSrilmesi	  (Bu	  ay	  içinde	  ihale	  edilecek)	  
•  Ayaktan	  Hemodiyaliz	  	  Ünitesi	  Kurulması	  
•  Hastane	  yataklarının	  etkin	  kullanımı	  konusunda	  yeni	  planlama	  	  

yapılması,	  Hipofiz	  AraşUrma	  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	  eğiSmle	  ilgili	  

eksiklerinin	  giderilmesi,	  öğreSm	  üyelerin	  	  ve	  asistanların	  fiziksel	  
mekanlarının	  iyileşSrilmesi	  

•  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	  arUyor	  

Bu	  nedenle	  ayda	  
dağıUlan	  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%



NegaSf	  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	  
toplanUlarında	  ve	  25	  Şubat	  2013’de	  
Sağlık	  Bakanı	  ile	  yapılan	  görüşmede	  
etkin	  girişimlerde	  bulunulmaya	  

çalışılmışUr.	  



Tam	  Gün	  Yasası	  ve	  sonrasındaki	  
dönemin	  Up	  fakülteleri	  üzerine	  etkileri	  

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

•  ÖğreSm	  üyesi	  muayene	  farkının	  kaldırılması-‐
Olumsuz	  

•  	  Farklı	  statüde	  çalışan	  öğreSm	  üyelerinin	  oluşması-‐
Olumsuz	  

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

•  Tıp	  Fakültelerinin	  eğiSm	  ve	  araşUrma	  misyonlarının	  
geri	  planda	  kalması-‐Olumsuz	  



ÖğreSm	  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   

ÖğreSm	  üyesine	  muayene	  olma	  ihSyacı	  gerçek	  ve	  telafisi	  başka	  
türlü	  mümkün	  olmayan	  bir	  ihSyaç	  olduğu	  için	  daha	  önce	  

üniversite	  hastanelerine	  gelen.	  



“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	  hizmeS	  alır	  duruma	  geldiler.	  Hem	  hastaların	  ceplerinden	  

ödedikleri	  miktar	  hem	  de	  SGK’nın	  özel	  hastanelere	  olan	  ödemeleri	  arq	  



Bir	  üniversite	  hastanesinin	  
gelirlerindeki	  azalma	  



Sonuç:	  Kaybet/Kaybet	  
•  ÖğreSm	  üyelerine	  muayene	  olma	  ihSyacı	  duyan	  
hastalar	  cepten	  daha	  çok	  para	  ödeyerek	  	  ve	  daha	  çok	  
zorluk	  çekerek	  sağlık	  hizmeSne	  ulaşabildi	  

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

•  SGK’nın	  özel	  sağlık	  kurumlarına	  ödediği	  miktarlar	  arq	  
•  Önemli	  sayıdaki	  hasta	  grubu	  üniversite	  hastanelerinin	  
vaka	  serilerinden	  çıkU	  	  



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

hizmeS	  için	  günde	  en	  fazla	  10	  hasta	  için	  SGK	  normal	  
muayene	  ücreSnin	  3	  kaU	  kadar	  ödeme	  yapar.	  Bu	  	  miktarın	  
maksimum	  2	  kaUna	  kadar	  katkı	  payı	  hasta	  dan	  öğreSm	  üyesi	  
farkı	  olarak	  alınır	  (Bu	  oranı	  belirlemek	  üniversitelere	  
bırakılır).	  

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



Öneri	  

•  ÖğreSm	  üyeleri	  ile	  mesai	  dışında	  çalışan	  
araşUrma	  görevlileri	  	  ve	  diğer	  çalışanlara	  döner	  
sermayeden	  mesai	  ücreS	  ödenmelidir	  

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

•  Bu	  ücreSn	  en	  az	  %	  65'	  inin	  öğreSm	  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	  
öğreSm	  üyeleri	  aleyhine	  işleyen	  eSk,	  moral	  
ve	  maddi	  sorunlara	  son	  verilmelidir.	  

•  Üniversiteden	  isSfa	  eden,	  ücretsiz	  izin	  alan	  
ve	  yarım	  gün	  çalışmayı	  tercih	  eden	  öğreSm	  
üyelerine	  düzelSlecek	  yeni	  şartlarda	  
üniversiteye	  dönmeye	  davet	  edilmelidir.	  



Tam	  Gün	  Çalışma-‐2	  
•  Üniversiteyi	  dönmeyi	  tercih	  etmeyen	  ancak	  
eğiSm	  veya	  belli	  konularda	  özellik	  arz	  eden	  
becerilere	  sahip	  öğreSm	  üyeleri	  ile	  sözleşmeli	  
çalışabilir.	  Bu	  sözleşme	  yetkisi	  Up	  fakültesi	  yetkili	  
kurullarına	  bırakılmalı	  sözleşmelerde	  öğreSm	  
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	  öğreSm	  üyesinin	  alacağı	  
ücret	  hiçbir	  şekilde	  aynı	  bilim	  dalında	  benzer	  
kadroda	  tam	  gün	  çalışan	  öğreSm	  üyesinin	  mesai	  
içi	  aldığı	  ücreSn	  üzerinde	  olmamalıdır.	  



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

öğreSm	  üyelerine	  puan	  olarak	  girilmesine	  dayalı	  bir	  
hesaplamaya	  dayanmaktadır	  

•  Hizmet	  miktarı	  ve	  niteliğinde	  bir	  arUş	  sağlamamaktadır	  
•  ÖğreSm	  üyelerinin	  hizmetle	  ilgili	  çalışmalarında	  kesin	  olarak	  

bir	  moSvasyon	  sağlamamaktadır	  
•  Sistemin	  en	  önemli	  hatası	  öğreSm	  üyelerinin	  emeğini	  ölçmek	  

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

arasında	  yalnızca	  çalışUkları	  anabilim	  dalının	  puan	  	  toplama	  
kapasitesi	  ve	  öğreSm	  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	  öğreSm	  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	  öğreSm	  
üyeleri	  için	  Üniversitelerin	  insiyaSfine	  bırakılarak	  
gerçekçi	  performans	  kriterleri	  belirlenmelidir	  (anabilim	  
dalı	  ve	  bireysel	  olarak	  minimum	  ders,	  praSk,	  yıllık	  plk	  
operasyon,	  işlem,yatan	  hasta	  sayısı,	  yatak	  doluluk	  
oranları	  vb).	  	  

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

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



	  Üniversite	  Hastanelerinin/Tıp	  
Fakültelerinin	  eğiSm	  ve	  araşUrma	  

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

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

•  	  	  



	  Üniversite	  Hastanelerinin/Tıp	  
Fakültelerinin	  eğiSm	  ve	  araşUrma	  

misyonlarının	  desteklenmesi	  
•  AraşUrma	  fonu	  (BAP)	  kesinSlerinin	  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	  AraşUrma	  bütçesi	  olarak	  
genel	  bütçeden	  rektörlük	  insiyaSfi	  ile	  
kullandırılmak	  üzere	  üniversitelere	  aktarılmalıdır.	  

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



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

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

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

•  Bu	  şekilde	  bakılan	  hasta	  için	  SGK’dan	  alınacak	  ücreSn	  öğreSm	  
üyelerine	  yansıUlıp	  yansıUlmayacağı	  (veya	  nasıl	  yansıUlacağı	  
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	  öğreSm	  üyesine	  verilmesi,	  
mesai	  dışındaki	  bu	  gelirlerden	  %	  1	  hazine	  payı	  	  ve	  %	  5	  BAP	  
kesinSsi	  yapılmaması	  öngörülmektedir.	  



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

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

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

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

•  Hastane	  yöneSmi	  ile	  birlikte	  bu	  konularda	  gerekli	  	  hazırlıklar	  
yapılmaktadır.	  



Tıp	  Fakültelerinin	  Misyonları	  

Eği?m	  

Araş:rma	  

Sağlık	  
Hizme?	  



Öğrenci	  Sayısındaki	  arUş	  

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	  EğiSm	  
•  EğiSm	  mekanlarının	  eksiklerinin	  giderilmesi	  	  

–  	  Platormların	  yükselSlmesi,	  ses	  ve	  barkovizyon	  sisteminin	  
yenilenmesi,	  öğrenci	  işleri	  ve	  öğrenci	  laboratuvarlarının	  
taşınması	  ve	  iyileşSrilmesi,	  MulSdispliner	  Laboratuvar	  
koordinatörlüğünün	  oluşturulması	  ve	  laboratuvar	  için	  kalıcı	  
teknisyen	  sağlanması,	  kütüphanenin	  kapasitesinin	  arqrılması,	  
eğiSm	  bloğunda	  etüt	  odası	  açılması.	  

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

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



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

•  	  Bu	  program	  içinde	  	  D	  I	  ve	  D	  VI	  programlarına	  ileSşim	  
becerileri	  uygulamaları	  yerleşSrildi,	  D	  IV	  başına	  bir	  
haualık	  Fizik	  muayene	  stajı	  eklendi;	  	  

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

•  Tıp	  eğiSmi	  çalışmalarının	  güçlendirilmesine	  yönelik	  
olarak	  Prof.Dr.	  İskender	  Sayek’in	  konuşmacı	  olduğu	  5	  
toplanUlık	  “Tıp	  EğiSmi	  GelişSrme	  Seminerleri	  yapıldı.	  
Bu	  seminerlere	  56	  kişi	  kaUldı	  	  



Mezuniyet	  Öncesi	  EğiSm	  
•  Tıp	  EğiSmi	  AD’na	  	  	  bir	  öğreSm	  üyesi	  kaUldı	  ve	  Up	  
eğiSmi	  	  konusunda	  uzmanlaşmış	  bir	  yazılımcı	  içi	  
kadro	  sağlandı.	  

•  	  Staj	  eğiSmi	  ile	  ilkeler	  sorunlar	  temelinde	  
belirlenerek	  Fakülte	  Kurulu	  kararı	  haline	  geSrildi.	  

•  Bir	  proje	  yapılarak	  üniversite	  araşUrma	  fonundan	  
(BAP)	  220.000	  TL’nın	  eğiSm	  donanımı	  
(plasSnasyon	  kadavra	  ve	  eksik	  maketler	  gibi)	  	  için	  
kullanılması	  sağlandı.	  

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



PlasSnasyon	  kadavra	  
•  Son	  yıllarda	  dünyada	  Up	  eğiSminde	  

plasSnasyon	  yöntemi	  ile	  fikse	  edilmiş	  
kadavraların	  kullanımı	  çok	  
yaygınlaşmışUr.	  	  

•  Bu	  yöntemde	  kadavranın	  
disseksiyonu	  ve	  plasSnasyon	  işlemi	  
yaklaşık	  1500	  çalışma	  saaS	  gerekSrir	  
ve	  tamamlanması	  yaklaşık	  bir	  yıl	  alır.	  	  

•  PlasSnasyon	  yönteminde	  kadavra	  
kokusuzdur	  ve	  rahatça	  çıplak	  elle	  
tutulabilir.	  

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



Fizik	  Muayene	  Stajı	  
Dönem	  IV	  başına,	  

öğrencilerinin	  ilk	  hauada	  
teorik,	  video	  ve	  praSk	  

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	  biSrildi.	  
	  



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	  taraxndan	  
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	  EğiSm:Eksiklikler/
sorunlar	  

•  UTEAK	  Akreditasyon	  Raporunda	  	  belirSlen	  
–  Kanıta	  Dayalı	  Tıp	  Uygulamaları	  	  
–  Seçmeli	  Stajların	  	  süre	  ve	  üç	  klinik	  döneme	  yayılması,	  	  
–  Stajlarla	  temel	  bilimlerin	  entegrasyonu	  
–  Öğrencilerin	  araşUrmalara	  kaUlımı	  	  

•  Sınav	  sisteminin	  güçlendirilmesi	  ve	  zenginleşSrilmesi	  
•  Üniversite	  hastanesi	  dışındaki	  kurumlarda	  ve	  birinci	  
basamak	  eğiSminin	  güçlendirilmesi	  

•  Mezunlardan	  alınan	  geri	  bildirimlerin	  yetersizliği	  
•  Öğrenci	  sayısındaki	  arUşın	  staj	  eğiSmlerini	  olumsuz	  
etkilemesi	  



Mezuniyet	  Öncesi	  EğiSm:Eksiklikler/
sorunlar	  

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

•  1	  haualık	  stajlarla	  ilgili	  	  sürenin	  kısalığından	  
kaynaklanan	  sorunlar	  

•  Staj	  eğiSmlerinin	  yapılandırılmamış	  olması	  ve	  plklerin	  
eğiSm	  için	  kullanılmaması	  

•  Bazı	  anabilim	  dallarında	  intörn	  eğiSminde	  “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	  toplanUlarına	  düzenli	  kaUlımı	  

sağlandı	  
•  Üç	  kez	  “Dekanlık	  öğrencilerle”	  toplanUsı	  yapıldı	  ve	  bu	  toplanUlarda	  

dile	  geSrilen	  sorunlar	  hızla	  çözülmeye	  çalışıldı	  
•  Öğrenci	  kulüplerinin	  akSviteleri	  imkanlar	  ölçüsünde	  desteklendi	  
•  Yabancı	  uyruklu	  öğrenciler	  desteklendi	  
•  Kütüphane	  ve	  çalışma	  salonu	  imkanları	  arqrıldı.	  



204	  öğrencimize	  burs	  sağlandı	  
•  Amacımız	  ihSyacı	  olan	  bütün	  

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

bey	  ve	  eşinin	  katlımı	  ile	  bir	  toplanU	  
yapıldı.	  

•  Bu	  çabalar	  ile	  aynı	  zamanda	  fakültenin	  
tanıUmı	  yapıldı.	  	  

	  
•  	  	  

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

204	  adet	  burs	  sağlanmış	  ve	  30	  Kasım	  
2012’den	  iSbaren	  öğrencilerimizin	  hesabına	  
yaUrılmaya	  başlanmışUr.	  Bu	  sayı	  gelecek	  

yıldan	  iSbaren	  214’dür	  	  

Burs	  Komisyonumuz	  

9	  Mayıs	  2013’de	  sayın	  Valimiz	  	  
taraxndan	  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	  verilecekSr.	  Bu	  
burs	  eğiSm	  yılı	  başındaki	  beyaz	  önlük	  giyme	  

töreninde	  duyurulacakUr	  



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	  EğiSmi	  

•  ‘Uzmanlık	  eğiSmi	  ilkeleri’	  fakülte	  yöneSm	  kurulunda	  
kabul	  edildi	  –	  Ocak	  2013	  

•  Ana	  bilim	  dalları	  mezuniyet	  sonrası	  eğiSm	  sorumluları	  
ile	  toplanU	  yapılıp	  (27	  ÖğreSm	  üyesi	  kaUldı)	  Ocak	  
2013’te	  fakülte	  yöneSm	  kurulunda	  kabul	  edilen	  
‘Uzmanlık	  eğiSmi	  ilkeleri’	  ve	  planlananlar	  hakkında	  
bilgi	  verildi	  ve	  asistan	  eğiSmi	  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	  araşUrma	  görevlisi	  kaUldı-‐–	  Nisan	  
2013	  

•  	  	  



Asistanlar	  için	  Temel	  ve	  İleri	  Yaşam	  Desteği	  Kursu	  



Mezuniyet	  Sonrası	  EğiSmi	  

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

•  Kurs	  programlarının	  alU	  ayda	  bir	  tekrarlanması	  ve	  her	  asistanın	  
en	  az	  bir	  kez	  bu	  kurslara	  kaUlması	  planlanmakta	  

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

•  AraşUrma	  görevlilerinin	  uzmanlık	  sınavı	  sonrası	  3	  ay	  süre	  işe	  
maaş	  alarak	  çalışmaları	  konusunda	  girişimler	  başarıya	  ulaşU	  

•  Asistan	  temsilcileri	  ve	  asistan	  grupları	  ile	  etkin	  ileSşim	  	  
sağlandı.	  



AraşUrma	  Görevlilerinin	  uzmanlık	  sınavı	  sonrası	  
çalışmaları	  

Sınav	  sonrası	  3	  ay	  ücretli	  çalışma	  
imkanı	  sağlandı	  



Asistanlar	  için	  ileSşim	  becerileri	  kursu	  



Tıp	  Fakültelerinin	  Misyonları	  

Eği?m	  

Araş:rma	  

Sağlık	  
Hizme?	  

AraşUrmanın	  
kurumsallaşma	  

ihSyacı	  



AraşUrma	  ve	  Yayın	  
•  Dekanlık	  kurgulanmasında	  “AraşUrmadan	  sorumlu”	  dekan	  

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

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

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

yakında	  aramıza	  kaUlacak.	  
•  “	  Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  Yayın	  Teşvik	  Ödülü”	  başlaUldı.	  
•  NovoNordisk	  ARGE	  İşbirliği	  çalışmaları	  güçlendirilerek	  sürdürüldü	  
•  ÖğreSm	  üyelerinin	  BAP’la	  ilgili	  beklenSleri	  rektörlüğe	  ileSldi.	  





KOÜ	  Deneysel	  ve	  Klinik	  Arş	  Merkezi	  
(DEKART)	  

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



Rene	  Descartes	  

•  Şüphe	  etmek	  
düşünmekSr.	  Düşünmek	  
vârolmakUr.	  
"Düşünüyorum	  o	  hâlde	  
varım"	  noktasına	  ulaşır.	  
LaSnce	  "De	  omnibus	  
dubidantum"	  (Her	  şeyden	  
şüphelen)	  en	  önemli	  
sözlerindendir	  

•  Ona	  göre	  sepSk	  şüphe	  
anlamsızdır.	  Olması	  
gereken	  metodik	  
şüphedir	  	  



Deneysel	  ve	  Klinik	  AraşUrma	  Merkezi	  Açılışı	  

Bu	  merkez	  ve	  laboratuvarlar	  rektörlük	  ve	  
NovoNordisk	  desteği	  ile	  yapılmışUr.	  



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

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

•  5	  adet	  araşUrma	  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	  (AraşUrmacıların	  eğiSmi),	  

•  Kocaeli	  Üniversitesi-‐Tahran	  Sağlık	  Üniversitesi	  
bilimsel	  işbirliği,	  



•  Tıp	  Fakültesi	  bünyesindeki	  araşUrmacılara	  yönelik	  
“Temel	  İstaSsSk	  ve	  AraşUrma”	  ve	  “Temel	  ve	  İleri	  Klinik	  
AraşUrmalar”	  kursları	  

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

•  Kopenhag	  Podoloji	  Okulu	  ile	  işbirliği	  (Podoloji	  programı	  
eğiScilerinin	  eğiSmi),	  

•  	  Diyabet	  ve	  Obezite	  birimi	  içinde,	  Podoloji	  programı	  
praSk	  eğiSmine	  de	  imkan	  verecek	  şekilde,	  “DiyabeSk	  
Ayak”	  ünitesinin	  oluşturulması,	  

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



•  “Sağlıklı	  Beslenme	  ve	  Egzersiz	  Dostu	  Kocaeli”	  
programı,	  

•  2013	  Kocaeli	  Üniversitesi	  Uluslarası	  yayın	  ve	  
aUf	  teşvik	  ödülleri,	  	  

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

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

Kocaeli	  Üniversitesi-‐Novo	  Nordisk	  AR-‐GE	  İşbirliği	  
çerçevesinde	  gerçekleşSrilen	  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	  

ÖğreSm	  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	  tanıUm	  çalışmaları	  	  ve	  toplanUlar	  
•  Fakülte	  web	  sitesi	  yenilendi	  ve	  

güncel	  tutuldu	  
•  Dekanlıktan	  bir	  personel	  kurumsal	  

ileSşim	  için	  görevlendirildi	  
•  Yüksek	  kaUlımlı	  iki	  konser	  

düzenlendi	  
•  Yerel	  ve	  Ulusal	  Basın	  temsilcileri	  

ile	  toplanU-‐25	  Ocak	  2013	  



Kocaeli	  Milletvekilleri	  ile	  toplanU-‐18	  Mart	  2013	  



Kurumsal	  tanıUm	  çalışmaları	  	  ve	  toplanUlar	  
•  Lise	  öğrencilerine	  Fakülte	  tanıUm	  

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



Kurumsal	  tanıUm	  çalışmaları	  	  ve	  toplanUlar	  
•  Baki	  Komsuoğlu	  adına	  bilimsel	  

toplanU-‐23	  Ocak	  2013	  
•  Sağlıklı	  Beslenme	  ve	  Egzersiz	  

Dostu	  Kocaeli	  Programı-‐	  4	  Mart	  
2013	  

•  Sağlık	  Çalışanlarına	  Yönelik	  
Şiddet-‐13	  mart	  2013	  

•  14	  Mart	  Tıp	  Hauası	  Resmi	  Tören	  



Dr.Ersin	  Arslan	  Anısına	  Forum	  



Uluslararası	  Üniversite	  TanıUm	  Fuarı	  



Kurumsal	  tanıUm	  çalışmaları	  	  ve	  toplanUlar	  
•  Büyükşehir	  Belediyesi	  23	  Nisan	  

Çocuk	  	  Şenliğinde	  Tıp	  Fakültesi	  
Standı	  

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

Mayıs	  2013	  



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

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

•  Öğrenci	  sayılarındaki	  arUşın	  Up	  eğiSmini	  zorlaşUrması	  
•  AraşUrma	  konusundaki	  yeniden	  yapılanma	  	  ihSyacı	  
•  ÖğreSm	  üyesi	  emeğinin	  yeteri	  kadar	  değer	  bulmaması	  



2013	  Sonbahar	  Dönemi	  	  

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

•  Sedat	  Ergin’in	  konuk	  konuşmacı	  olarak	  
ağırlanması	  

•  Yıl	  Sonu	  Konseri	  



KaUlımınızı	  bekliyoruz	  



Katkılarınız	  için	  teşekkürler	  



Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  
Akademik	  Genel	  Kurul	  

25	  Aralık	  2013	  
Dekanlık	  Sunumu	  



25	  Haziran	  2013	  



28	  Haziran	  2013	  



•  Fakültemiz	  23.	  sıradan	  
öğrenci	  aldı	  

•  Bizden	  yukarıda	  üç	  
büyük	  il	  Up	  fakülteleri	  
dışında	  Uludağ,	  Osman	  
Gazi,	  Akdeniz,	  Çukurova	  
Tıp	  Fakülteleri	  var	  

2013	  Sonbahar	  
TUS	  	  yerleşSrme	  	  
sıralamasında	  
8.inci	  sıradayız	  



Üniversitemiz	  ECTS	  Label	  (AKTS	  ESkeS)	  Aldı	  
AKTS	  ESkeS	  (ECTS	  
Label),	  bütün	  ön	  
lisans,	  lisans	  ve	  
yüksek	  lisans	  
programlarında	  
Avrupa	  Kredi	  
Transfer	  Sistemini	  
doğru	  bir	  şekilde	  
uygulayan	  
yükseköğreSm	  
kurumlarına	  Avrupa	  
Komisyonu	  
taraxndan	  SSz	  bir	  
inceleme	  
sonucunda	  verilen,	  
kurumun	  presSj	  ve	  
kalitesini	  arqran	  
bir	  belgedir	  



Akademik	  İlerleme	  Kaydeden	  
arkadaşlarımızı	  kutluyoruz	  

2013	  yılında	  Profesör	  kadrosuna	  
atananlar	  

1. Prof.Dr.Ş.Tuba	  Liman	  
2. Prof.Dr.Abdülkadir	  Babaoğlu	  
3. Prof.Dr.Mete	  İşeri	  
4. Prof.Dr.Fatma	  Budak	  
5. Prof.Dr.Sema	  Keçeli	  
6. Prof.Dr.M.Baki	  Çekmen	  
7. Prof.Dr.Belgin	  Bamaç	  
8. Prof.Dr.Murat	  Pekdemir	  
9. Prof.Dr.Haşim	  Boyacı	  
10. Prof.Dr.Tülay	  Şahin	  
11. Prof.Dr.Muhip	  Kanko	  
12. Prof.Dr.Hale	  Maral	  Kır	  
	  

Bilimsel	  Dosyası	  
kriterlerimize	  uygun	  olup	  	  
Prof.ilanı	  bekleyenler	  

1.Doç.Dr.Zeki	  Yumuk	  
2.Doç.Dr.Bülent	  Kara	  
3.Doç.Dr.Yonca	  Anık	  
4.Doç.Dr.Görkem	  Aksu	  
5.Doç.Dr.MeSn	  Aydoğan	  
6.Doç.Dr.Kenan	  Bek	  
6.Doç.Dr.Sebiha	  Özkan	  
7.Doç.Dr.Işık	  Karakaya	  
	  



Akademik	  İlerleme	  Kaydeden	  
arkadaşlarımızı	  kutluyoruz	  

2013	  yılında	  Doçent	  Kadrosuna	  
atananlar	  

1. Doç.Dr.	  H.İ.	  Ulaş	  Bildirici	  
2. Doç.Dr.	  Emine	  Zengin	  
3. Doç.Dr.Levent	  Özkan	  
4. Doç.Dr.Aysun	  Şikar	  Aktürk	  
5. Doç.Dr.Serkan	  Yılmaz	  
6. Doç.Dr.Dilek	  Özdamar	  
7. Doç.Dr.Aslıhan	  Özlem	  Polat	  
8. Doç.Dr.Nursu	  Çakın	  Memik	  
9. Doç.Dr.İhsan	  Anık	  
10. Doç.Dr.Tülay	  Hoşten	  
11. Doç.Dr.Ayşen	  Aydoğan	  
12. Doç.Dr.Şadan	  Yavuz	  
13. Doç.Dr.Ayşe	  Kutlu	  
14. Doç.Dr.Bilgehan	  Tosun	  

2013	  yılında	  Doçent	  olup,	  kadro	  
bekleyenler	  

1.Doç.Dr.	  Şahika	  Gülen	  Şişmanlar	  
2.Doç.Dr.	  Kaya	  Memişoğlu	  
3.Doç.Dr.	  Çiğdem	  Ünal	  
4.Doç.Dr.	  Yusu�an	  Yazır	  
5.Doç.Dr.	  Selim	  Öncel	  
6.Doç.Dr.	  İpek	  K.Çelikyurt	  
7.Doç.Dr.Oğuz	  Mutlu	  





Doç.Dr.Oğuz	  Omay,Pediatrik	  Kalp	  Cerrahisi	  
Yrd.Doç.Dr.Necmi	  Eren-‐Nefroloji	  

Göz	  ve	  Üroloji	  
Anabilim	  
Dalları	  için	  2	  
adet	  
Yrd.Doçent	  
İlanı	  yayınlandı	  



Kurumsal	  Gelişmeler	  
•  Deneysel	  ve	  Klinik	  AraşUrma	  Merkezi	  

(DEKART)	  
•  Büyük	  acilin	  genişleSlmesi	  ve	  düzenlenmesi	  
•  Tüp	  Bebek	  	  ve	  Patolojinin	  mekansal	  olarak	  

genişleSlmesi	  
•  Kemik	  İliği	  Nakli	  Merkezi	  
•  Pediatrik	  Girişimsel	  Kardiyoloji/Çocuk	  Kalp	  

Cerrahisi	  
•  Karaciğer	  Transplantasyonu	  Çalışmaları	  
•  AraşUrma	  ve	  Yayın	  Destek	  Birimi	  
•  Yoğun	  Bakım,	  Perinatoloji,	  Jinekolojik	  

Onkoloji	  Bilim	  Dallarının	  kurulması	  ve	  yan	  dal	  
asistanı	  alınması	  

•  Podoloji	  ünitesi	  (Ülkemizin	  ilk	  ünitesi	  olacak)	  

•  Anabilim	  Dalı	  
Sekreterleri	  
sorununu	  
2014’ün	  ilk	  6	  
ayında	  
çözeceğiz.	  



Kaynak	  yaraUlması	  

•  NovoNordisk:2.5	  MilyonTL	  
•  Kemik	  İliği	  Nakli:1,5	  Milyon	  TL	  
•  Tıp	  EğiSmi:1	  Milyon	  TL	  
•  Beklenenler	  

– Hastane	  Donanım	  ve	  inşaat:	  3,5	  Milyon	  TL	  
– Ayaktan	  Hemodiyaliz	  Merkezi	  :600.000	  TL	  
	  
Toplam:	  Yaklaşık	  9	  Milyon	  TL	  



Teşekkür	  

•  Üniversite	  yöneSmi	  
•  Başhekimlik	  Ekibi	  
•  Fakülte	  YöneSm	  Kurulu	  ve	  bölüm	  başkanları	  
•  Dekanlığa	  bağlı	  komisyon	  üyeleri	  
•  Dekanlık	  personeli	  



Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Anabilim Dalı Faaliyetleri 2013 

(Anabilim dallarının gönderdiği rakamlar kullanılmıştır.Eksik olan 
anabilim dalları bilgi göndermemiştir.)  

1.Ortak yayınlardan kaynaklanan sayı fazlalığı dikkate alınmalıdır. 
Yalnızca basılan yayınların sayısı verilmiştir 

2. Plk, yatan hasta, ameliyat  sayıları genel olarak Ocak-Kasım 
arasını kapsamaktadır) 

AyrınUlar	  
web	  

sayfasında	  



Fakültemiz..	  

2013-‐2014	  EğiSm	  Yılı	  İSbarıyla	  	  1304	  
öğrenci	  	  

3523	  İnsan	  

AKADEMİK PERSONEL	   SAYI	  
Profesör	   117	  
Doçent	   70	  
Yrd.Doç.	   44	  
Uzman/Öğretim Görevlisi	   5	  

Toplam Öğretim Üyesi	   236	  
Araştırma Görevlisi	   299	  
Yandal Araştırma Görevlisi	   30	  

TOPLAM   	   565	  
HASTANE PERSONELİ	   SAYI	  
Sözleşmeli Personel (4/B)	   16	  
Kadrolu Personel	   893	  
Veri Hazırlama Personeli	   222	  
Temizlik Personeli	   415	  
Mutfak Personeli	   62	  
Güvenlik Personeli	   62	  

TOPLAM	   1654	  



Yeni	  Yıla	  Girerken	  Önemli	  Sorunlar	  
• Öğrenci	  kontenjanlarında	  ve	  öğrenci	  
hareketlerinde	  kontrolsüz	  arUş	  

• Üniversite	  hastanelerinin	  sağlık	  sistemi	  içinde	  
yeterli	  değeri	  bulmaması	  ve	  SUT	  fiyatlarının	  
yetersizliği	  

• Üniversite	  hastanelerinde	  hizmete	  ağırlık	  
verilmesinden	  kaynaklanan	  misyon	  çaUşması	  

• Performans	  sisteminin	  yozlaşUrıcı	  etkisinden	  
kaynaklanan	  sorunlar	  

• Asistan	  sayılarında	  azalma	  



Klinik	  Hizmetler	  

İSTATİSTİKLER 
 

2011 YILI 
 

2012 YILI 
 

2013 YILI  
 

ï  Hasta Yatak Sayısı 694 710 718	  

ï  Yatak Kullanım Oranı 78,8 77,1 76	  

ï  Ortalama Yatış Gün Sayısı 6,7 6,6 6,2	  

ï  Yatırılan Toplam Hasta Sayısı 29913 30606 30064	  

ï  Ölen Hasta Sayısı 745 676 499	  

ï  Poliklinik Sayısı 565675 589834 551052	  

ï  Ameliyat Sayısı 27610 30516 27965	  

ï  Doğum Sayısı 1160 1233 1057	  



Mezuniyet	  Öncesi	  EğiSm	  



Tıp	  eğiSmi	  ve	  etkileşimler	  

•  Tıp	  eğiSmi	  bir	  öğrenme	  ve	  hekim	  kimliği	  
oluşum	  sürecidir.	  

•  Öğrenme	  ve	  kimlik	  oluşumu	  (sosyal	  öğrenme	  kuramlarına	  
göre)	  

– etkinlik	  ve	  ka.lımın	  bir	  ürünüdür,	  	  
– anlamlı	  etkileşimlerin	  sayısı	  ve	  yoğunluğu	  ile	  
ilişkilidir.	  

A	  Bleakly,	  J	  Bligh,	  j	  Browne.	  Medical	  EducaSon	  for	  the	  future:	  IdenSty,	  power	  and	  	  locaSon.	  
In	  Advances	  in	  medical	  educaSon.	  Series	  Editor:	  SJ	  Hamstra.	  Springer	  2011	  	  



Öğrenci	  Sayısındaki	  arUş	  
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2012-‐2013	  
Toplam	  

Muaf	  	   Final	  yoluyla	  
geçen	  

Bütünleme	  
yoluyla	  geçen	  

2013-‐2014	  
Toplam	  

Dönem1	   237	   57	   120	   60	   291	  

Dönem2	   208	   148	   47	   13	   220	  

Dönem3	   203	   131	   64	   8	   213	  
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ÖğreSm	  Üyesi	  Başına	  5,52	  öğrenci	  

724	  preklinik,	  580	  
klinik	  toplam	  1304	  
öğrenci	  

D	  I	  için	  ek	  derslik	  
açmak	  durumunda	  

kaldık	  

YÖK’e	  kontanjan	  arUşı	  ve	  
yatay	  geçiş	  yönetmeliği	  
konusunda	  dekanlık	  
olarak	  yazı	  gönderdik	  



D	  I	  Uyum	  Günleri	  ve	  Beyaz	  Önlük	  
Töreni-‐2013	  



EğiSm	  Bloğu	  



Yenilikler	  

Fizik	  Muayene	  Stajı	  

PlasSnasyon	  kadavra,	  mikroskop	  
ve	  maket	  alımları	  

Rehberlik	  
ve	  Psiko-‐
Sosyal	  
Destek	  
Birimi	  

Edebiyat	  ve	  FilmKitaplığı	  

Yaz	  Stajı	  

Öğrenci	  
Rehberi	  



Öğrenci	  AraşUrma	  Programı	  
1.  Fakültede	  öğrenci	  ve	  ÖğreSm	  üyelerinin	  bilimsel	  dinamizm	  ve	  verimliliğini	  

arUrmak,	  
2.  	  Araş:rmalara	  öğrenci	  ka:lımını	  eği?m	  bir	  parçası	  haline	  ge?rmek,	  

öğrencilerin	  bilim	  kültürü	  ve	  araşUrma	  teknikleri	  ile	  erken	  tanışmasını	  sağlamak	  
ve	  Kocaeli	  Tip	  Fakültesi’ni	  araş:rma	  vizyonuyla	  ön	  plana	  çıkarmak,	  

3.  Harvard	  Üniversitesi	  ile	  olan	  bağları	  güçlendirmek	  	  ve	  ortak	  projeler	  için	  yeni	  
köprüler	  kurmak,	  

4.  	  Öğrencilerin	  bir	  araşUrma	  projesinde	  disiplinli	  bir	  şekilde	  yer	  almasını	  
sağlayarak	  uluslar	  arası	  açılımını	  kolaylaşUrmak	  

Program	  Koordinatörleri	  
•  Doç.Dr.İpek	  Komsuoğlu	  Çelikyurt	  

•  Dr.Furkan	  Burak	  

10	  öğreSm	  üyesi	  danışmanlığında	  
34	  öğrenci	  kaUlıyor.Seçilecek	  2	  

öğrenci	  	  bir	  haua	  süre	  ile	  
Harvard’a	  gidecek	  



Kütüphane	  Çalışma	  Saatleri	  





Sorunlar	  

•  Artan	  öğrenci	  sayısı	  (Gelecek	  yıllarda	  sınıfların	  ikiye	  
bölünme	  ihSyacı?)	  

•  Teorik	  ders	  yükünün	  sayı	  ve	  süre	  olarak	  fazlalığı	  
•  Özellikle	  Dönem	  3’te	  klinik	  bilimler	  derslerinde	  yaşanan	  
yoğun	  değişiklik	  ve	  yapılamayan	  bazı	  dersler	  

•  Ölçme	  değerlendirme	  ve	  	  sınav	  güvenliği	  sorunları	  
•  Uygulamalarda	  fiziki	  alanların	  giderek	  daha	  kalabalık	  
olması	  ve	  küçük	  grup	  çalışmaları	  için	  daha	  fazla	  eğiSci	  
ihSyacı	  

•  PDÖ/	  vaka	  temelli	  eğiSm/interakSf	  yöntemlerin	  
uygulama	  zorlukları	  



2014	  Plan	  
•  Dekanlığımızın/üniversite	  yöneSminin	  gayretleri	  ,	  Sayın	  

Valimiz	  Ercan	  Topaca	  ve	  	  Kocaeli	  Milletvekili	  Fikri	  Işık’ın	  
desteği	  ile	  Kalkınma	  Bakanlığı’ndan	  1	  Milyon	  TL	  eğiSm	  desteği	  
sağlandı	  

•  Bu	  destek	  ile	  “EğiSmi	  İyileşSrme	  Programı”	  uygulayacağız	  
–  EğiSmle	  ilgili	  donanım	  ihSyaçlarının	  karşılanması	  (ikinci	  
PlasSnasyon	  	  kadavra,mikroskop,	  maket	  alınması,	  ses	  ve	  
görüntü	  teknolojisinin	  gelişSrilmesi)	  

–  Sunumların	  her	  yıl	  güncellenmesi	  ve	  web’e	  konularak	  
öğrencilerin	  serbestçe	  kullanımına	  açılması	  

–  Bir	  kısım	  	  (%10-‐20)	  dersin	  	  sunum	  olmaktan	  çıkarılıp	  ileri	  
öğrenme	  hedefi	  olarak	  öğrencilere	  (kaynak	  göstererek)	  
zorunlu	  tutulması	  

•  ...	  



2014	  Plan	  
•  MulSdisipliner	  panellerle	  vaka/sorun/sistem	  temelli	  eğiSmin	  

desteklenmesi	  
•  Öğrencilerin	  soru	  sormasının	  teşviki	  (Bu	  amaçla	  amfi	  sıralarına	  

mikrofon	  konması..),	  ders	  akışının	  buna	  göre	  düzenlenmesi	  
•  Tıp	  dışı	  konularda	  her	  ders	  kuruluna	  	  bir	  bütünlük	  oluşturacak	  

şekilde	  	  sosyal,	  kültürel,	  sanatsal	  konularla	  ilgili	  kendi	  öğreSm	  
üyelerimizin	  ilgilerinden	  yararlanarak	  derslerin	  programa	  konması	  

•  Öğrenci	  ve	  ÖğreSm	  Üyeleri	  için	  Tıp	  EğiSmi	  mobil	  uygulamaların	  
gelişSrilmesi	  planlanmaktadır	  

	  



Öğrenciler	  ilişkiler/destekler	  ve	  
mezunlar	  



Öğrencilerimize	  Burs	  Desteği	  
•  2012-‐2013	  yılında	  burs	  alan	  
öğrenci	  sayısı:	  203	  

•  2013-‐2014	  yılında	  burs	  alan	  
öğrenci	  sayısı:	  220	  

•  Ayrıca	  2012-‐2013	  öğreSm	  
döneminde	  her	  bir	  dönemin	  en	  
yüksek	  not	  ortalamasını	  tuhuran	  
birer	  öğrenciye	  bir	  kereye	  
mahsus	  olmak	  üzere	  1000TL	  
başarı	  bursu	  verilmişSr	  
Bu	  şekilde	  öğrencilerimize	  ayda	  44.000,	  yılda	  440.000	  TL	  destek	  sağlanmış	  
olmaktadır.	  Burs	  programına	  desteklerinden	  dolayı	  valimiz	  Ercan	  Topaca’ya	  	  

teşekkür	  ederiz.	  



Öğrenci	  Rehberlik	  ve	  Psikososyal	  
Destek	  Birimi/Erasmus	  

•  6	  Eylül	  2013	  tarihinde	  fakülte	  kurulunda	  kabul	  edilen	  yönerge	  ile	  
Tıp	  EğiSmi	  AD’na	  bağlı	  olarak	  kuruldu	  

•  Birimde	  Şafak	  Ebru	  Toksoy	  (birim	  sorumlusu	  ve	  psikolojik	  
danışman),	  Ece	  Telli	  (birim	  sekreteri)	  ve	  Nesligül	  Nihal	  Olgun	  
(psikolog)	  görevlendirilmişSr	  	  

•  Öğrencilerin	  sınav	  vs	  	  gibi	  öğrenci	  işleri	  ile	  ilgili	  konular	  dışındaki	  
bütün	  konular	  (Burs,	  kulüp	  çalışmaları,	  Erasmus	  vb)	  bu	  birim	  
taraxndan	  koordine	  edilmektedir.	  

•  Şimdiye	  kadar	  7	  öğrenci	  psikolojik	  destek	  için	  başvurmuştur.	  
•  Birimin	  raporu	  web	  sitesinde	  bulunmaktadır.,	  
•  Erasmus	  programı	  D	  IV	  ve	  V	  ile	  sınırlandırıldı	  ve	  aldıkları	  stajların	  

toplam	  süresinin	  Fakültemizdeki	  staj	  süresi	  ile	  denk	  olmasına	  ve	  
her	  yarım	  dönem	  için	  sadece	  bir	  uzun	  (2	  ay	  ve	  üzeri)	  staj	  
almalarına	  karar	  verildi	  



Öğrenci	  yemekhanesinin	  ve	  fotokopi	  mekanının	  
genişleSlmesi	  2	  ay	  içinde	  gerçekleşSrilecek	  	  

Öğrencilerin	  	  süreçlere	  kaUlımı	  

Dekanlık	  Öğrencilerle	  
ToplanUları	  

Tıp	  EğiSmi	  Öğrenci	  Grubu	  (TEÖG)	  



Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  Mezunlar	  
Derneği	  Kurulma	  Süreci	  BaşlaUldı	  



Döner	  	  sermaye	  işletmesi	  ve	  
yasal	  düzenlemeler	  

	  



Döner	  Sermaye	  Bilanço	  
2012	   2013-‐*(ARALIK)	  

GELİR	   143.102.057,72	   138.905.199,27	  
GİDER	   156.447.354,31	   151.951.606,26	  
FARK	   13.345	   13.046	  
BORÇ	   35.883.020,55	   50.169.216,13	  
EK	  ÖDEME	   39.535.144,63	   35.369.558,85	  
BORÇ/	  GELİR	   0,25	   0,36	  
EK	  ÖDEME	  /	  GELİR	   0,28	   0,25	  
17.12.2013	  BANKA	  	   8.280.783,53 
TOPLAM	  ALACAĞIMIZ	  

12.103.392,43	  



50	  milyon	  civarında	  bir	  borç	  var	  
ama	  bu	  rakam	  Aralıkta	  45	  olur,	  

Ocak	  ayında	  55	  olabilir.	  
Borcumuz	  var	  ama	  bunu	  

karşılama	  oranımız	  kötü	  değil.	  
Bu	  üniversitelerde	  yapısal	  bir	  
genel	  sorun.	  Biz	  ağır	  hastaları	  

alıyoruz,	  örneğin	  yoğun	  
bakımda	  bir	  hasta	  yaqğı	  zaman	  
bize	  zarar	  yazıyor.	  Peki	  onun	  

fişini	  çekip	  öldürelim	  mi?	  Biz	  
kamu	  hizmeS	  
yapıyoruz.	  Borç	  

kamunun	  borcu.	  Trakya	  
Üniversitesi’nin	  borcu	  değil.	  
Yoğun	  bakımda	  her	  yaUş	  zarar	  
yazıyor.	  Her	  beyin	  ameliyaU	  
zarar	  yazıyor"	  diye	  konuştu	  	  Trakya	  Üniversitesi	  Rektörü	  Prof.	  Dr.	  

Yener	  Yörük	  



EK	  ÖDEME’nin	  yıllara	  göre	  değişimi	  



Puan	  arUşları	  ve	  ek	  ödeme	  üzerine	  etkisi	  
•  O	  ay	  dağıUlan	  miktar	  (3.000.000	  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	  öğreSm	  üyesinin	  

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

•  Bu	  düşüşü	  önlemek	  için	  dağıUlan	  miktarı	  puan	  arUşı	  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	  



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

Görevlisi	  
Diğer	  
Çalışanlar	  

Toplam	  

Sayı	   100	   61	   53	   322	   920	   1456	  

Oran	   %7	   %	  4	   %	  4	   %	  22	   %	  63	  

Ek	  
ödemeden	  
alınan	  pay	  

%25	   %	  14	   %	  9	   %	  22	   %	  31	  

TEMEL	  TIP	   5	  %	  
İDARİ	  
Personel	  

12	  %	  

KLİNİK	  
BİRİM	  

83	  %	  

Ek	  ödeme	  alan	  
tüm	  personelin	  
birimlere	  göre	  
aldıkları	  pay	  

öğreSm	  üyeleri	  
%	  48	  	  



Tam	  Gün	  Çalışma	  
•  Üniversitelerde	  ÖğreSm	  üyelerinin	  	  tam	  gün	  

çalışması	  ilkesi	  korunmalıdır.	  Üniversite	  ve	  
Up	  fakültelerinin	  özlenen	  şekilde	  gelişmesi	  
bütün	  bilgi	  ve	  birikimlerini	  kendi	  kurumları	  
için	  kullanan	  öğreSm	  üyeleri	  ile	  mümkündür.	  	  

•  Mevcut	  durumdaki	  belirsizlik	  ve/veya	  
isSsnalar	  dışında	  ikili	  çalışma	  modelinin	  
sürmesi	  Up	  fakültelerinin	  eğiSm,	  üçüncü	  
basamak	  sağlık	  hizmeS	  ve	  araşUrma	  
misyonlarının	  sürdürülmesini	  giderek	  zora	  
sokacakUr.	  

•  Tam	  Gün	  	  Yasa’sının	  layıkıyla	  
uygulanabilmesi	  için	  tam	  gün	  çalışmayı	  seçen	  
ve	  üniversitelerde	  kalmaya	  karar	  veren	  
öğreSm	  üyelerinin	  desteklenmesi	  gereklidir	  	  

ÜHBD	  16.	  Genel	  ToplanUsı	  
25-‐26	  Ekim	  2013,	  ADANA	  	  

10	  Kasım	  2013	  



2014	  plan	  
•  Ek	  ödeme	  dağıUm	  miktarının	  imkanlar	  ölçüsünde	  
korunması	  

•  Mesai	  dışı	  çalışmanın	  imkanlar	  ölçüsünde	  arqrılması	  
•  Zorunlu	  hizmet	  kadrolarından	  yararlanma	  konusundaki	  
girişimlerin	  sürdürülmesi	  

•  Kalkınma	  Bakanlığı’ndan	  sağlanan	  kaynakla	  hastanenin	  
acil	  donanım	  ihSyaçlarının	  giderilmesi	  

•  Ayaktan	  Hemodiyaliz	  Merkezi	  kurulması-‐Nuh	  
Çimento’dan	  kaynak	  sözü	  alındı	  (	  Destekleri	  için	  Büyük	  
Şehir	  Belediye	  Başkanımıza	  teşekkürler)	  

•  Kemik	  İliği	  Merkezi’nin	  açılması	  
•  Hastane	  Otopark	  Projesi’nin	  canlandırılması	  



Uzmanlık	  EğiSmi	  



En	  önemli	  sorun	  asistan	  sayısında	  
azalma	  

•  Bu	  konuda	  ulusal	  düzeyde	  girişimler	  yapılıyor	  
ama	  Sağlık	  Bakanlığı’nın	  tutumu	  	  olumlu	  değil	  

•  TUS	  kadrosu	  istenirken	  Sağlık	  Bakanlığı	  
kadrosundan	  asistan	  istenmeli	  

•  Asistanların	  iş	  yükü	  çok	  arUyor;	  bu	  	  nedenle	  
anabilim	  dallarında	  onlara	  karşı	  destekleyici	  ve	  
özenli	  olunmalı	  

•  Asistanların	  iş	  yükünü	  devralacak	  yardımcı	  
eleman	  desteği	  konusunda	  başhekimlik	  
çalışıyor	  

•  Asistanların	  uzmanlık	  sınavından	  sonra	  talep	  
ederlerse,	  zorunlu	  hizmeSn	  ilk	  kurasına	  kadar	  
çalışabilmeleri	  sağlandı-‐Torba	  Yasa’da	  bu	  
konuda	  düzenleme	  var.	  	  

299	  ana	  
dal+30	  yan	  
dal	  asistanı	  

ile	  
çalışıyoruz.	  

Şu	  andaki	  40	  
asistan	  Kocaeli	  Tıp	  

Mezunu	  ve	  
şimdiye	  kadar	  83	  
asistan	  Kocaeli	  Tıp	  

Mezunu	  



Kurslar  
ü İleSşim	  becerileri	  	  
ü Temel	  ve	  ileri	  yaşam	  desteği/resüsitasyon	  
ü Transfüzyon	  	  
	   Kurslarının	   2013	   yılından	   iSbaren	   düzenli	   olarak	   yapılması	   ve	   her	  

asistanın	  en	  az	  bir	  kez	  bu	  kursları	  almasının	  sağlanması	  planlandı	  

Erişkinler için temel ve ileri yaşam desteği 
kursu  

•  İlki Nisan 2013’te yapıldı   
•  Anestezi, Kardiyoloji, Acil Tıp ve Adli Tıp Ana 
•  Bilim Dalları’nın katkıları ile düzenlenen 

kursa 
•  farklı ana bilim dallarından 29 araştırma 
•  görevlisi katıldı.  
•  İkincisi 7-8Ocak 2014’te yapılacak 

İki	  kez	  ileSşim	  becerileri	  
kursu	  yapıldı	  



Uzmanlık	  eğiSmin	  yakından	  	  
izlenmesi	  

•  Uzmanlık	  eğiSminin	  izlenmesi	  ve	  değerlendirilmesi	  için	  yazılım	  
gelişSrildi	  

•  Her	  araşUrma	  görevlisine	  anabilim	  dalının	  kendi	  kuralları	  
çerçevesinde	  göreve	  başlamasını	  takiben	  1	  ay	  içinde	  bir	  danışman	  
eğiSm	  sorumlusu	  tayin	  edilmesi	  ve	  bu	  durumun	  uzmanlık	  
öğrencisine	  yazılı	  olarak	  bildirilmesi,	  

•  Bu	  kişinin	  aynı	  zamanda	  tez	  hocası	  da	  olması	  ve	  bu	  
görevlendirmenin	  dekanlığa	  bildirilmesi	  gereklidir	  	  

•  Bu	  işlemler	  zamanında	  yapılmazsa	  sistem	  uyarı	  verir	  
•  Asistan	   geri	   bildirimlerinin	   çevrimiçi	   olarak	   doldurulmasını	   ve	  

raporlanmasını	  sağlar	  
•  Asistanların	   öğrenim	   süreleri	   boyunca	   yapmaları	   gereken	  

rotasyonların	  ve	  kursların	  zamanında	  yapılmasını	  ve	  takibini	  sağlar	  



Asistanların	  fiziksel	  
mekanlarının	  iyileşSrilmesi	  



Kurum	  Kültürü/Gelişmesi/
ÖğreSm	  üyesi	  akademik	  gelişim	  

programları	  



Mentor	  Çalıştayı-‐27	  Kasım	  2013	  
	  

Bu	  konuda	  
tüm	  öğreSm	  
üyelerinin	  
görüş	  ve	  
katkıları	  

alınarak	  bir	  
program	  

gelişSrilmesi	  
planlanmakt

adır.	  

Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  Mentor	  Değerlendirme	  
ve	  Ödül	  Programı	  	  



İleSşim	  Becerileri	  	  Kursu-‐19/20	  Eylül2013	  	  



AraşUrma	  Görevlileri	  Akademik	  Kurulu	  



Emeklilik	  Törenleri	  

Ahmet	  Almaç	  
Mustafa	  Dülger	  

Belma	  Ağaoğlu	  



AraşUrma/Yayın	  



SCI	  Yayın	  Sayısı	  2000-‐2013	  
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KOU ADRES GÖSTERİLEREK YAPILAN YURT DIŞI BİLİMSEL YAYINLAR                                                               
TIP FAKÜLTESİ  

WEB of  SCIENCE 2000-2013 



AraşUrma	  ve	  Yayın	  Destek	  Birimi	  

Doç.Dr.Canan	  
Baydemir	  



ARAŞTIRMA	  FAALİYETLERİ-‐2013	  
•  KOÜ-‐NN	  AR-‐GE	  işbirliği	  kapsamında	  2	  araşUrma	  
projesine	  destek	  verilmişSr.	  

•  DEKART,	  23	  Haziran	  2013	  tarihinde	  yeni	  mekanında	  
hizmete	  girmişSr.	  

•  DEKART	  bünyesinde	  “Protein	  AraşUrma	  Birimi”	  mekanı	  
genişleSlerek	  çalışmalarına	  devam	  etmektedir.	  

•  DEKART	  bünyesinde	  yeni	  kurulan	  “Diyabet	  ve	  Obezite	  
AraşUrma	  Biriminin”	  donanımı	  KOÜ-‐NN	  AR-‐GE	  İşbirliği	  
fon	  kaynakları	  kullanılarak	  tamamlanmış,	  yürütülecek	  
projeler	  için	  hazırlıklar	  tamamlanma	  aşamasına	  
gelmişSr.	  



KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

 

DENEYSEL VE KLİNİK ARAŞTIRMA  
MERKEZİ 

(DEKART) 



REKTÖR 

Deneysel ve Klinik Araştırmalar Merkezi  
(DEKART) 

Yönetim Kurulu Danışma Kurulu 

Müdür Yardımcıları 

Klinik Araştırmalar Birimi 

Protein Araştırmaları 
Laboratuarı 

İlişkili Merkez ve Birimler 
• Kök Hücre ve Gen Tedavileri Merkezi 
• Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama 
Birimi 
• Moleküler Araştırma Laboratuarı 
• Tıbbi Genetik AD Laboratuarı  
• Araştırma ve Yayın Destek Birimi 
• Tıbbi Mikrobiyoloji Viroloji Laboratuarı 
  

Destek Personeli 

Çalışma Grupları  
• Endokrinolojik Metabolik Hastalıklar 
• Hematoonkolojik Hastalıklar 
• Nörodejeneratif Hastalıklar 
• Kardiyovasküler Hastalıklar 
• Genitoüriner Hastalıklar 
• Gastrointestinal Sistem Hastalıkları 
• Solunum Sistemi hastalıkları 

Diyabet ve Obezite 
Araştırmaları Laboratuarı 

Tıp Fakültesi Dekanı 

Merkez Müdürü 

Birim Sorumluları 

DEKART	  Organizasyon	  Şeması	  



ARAŞTIRMA	  FAALİYETLERİ-‐2013	  

•  DEKART	  bünyesinde	  yer	  alan	  KABİ	  için	  yeni	  
mekan	  düzenlenmiş	  ve	  donanımı	  KOÜ-‐NN	  AR-‐
GE	  İşbirliği	  fon	  kaynaklarından	  sağlanarak	  
hizmete	  girmişSr.	  

•  AraşUrmacılar	  için	  “Temel	  İstaSsSk	  ve	  
AraşUrma”	  ve	  “Temel	  ve	  İleri	  Klinik	  
AraşUrmalar”	  kursları	  düzenlenmiş	  ve	  bu	  
kurslara	  fakültemizden	  60’ın	  üstünde	  öğreSm	  
üyesi	  ve	  araşUrma	  görevlisi	  kaUlmışUr.	  



ARAŞTIRMA	  FAALİYETLERİ-‐2013	  
•  Kaliteli	  araşUrma	  ve	  yayınları	  teşvik	  etmek	  için	  2013	  
yılında	  “Bilimsel	  Yayın	  ve	  AUf	  Destek”	  ödülleri	  
dağıUlmışUr.	  

•  Tıp	  Fakültesi	  Dekanlığına	  bağlı	  olarak	  bir	  
“AraşUrma,Yayın	  Destek	  Birimi”	  kurulmuş	  ve	  yine	  yeni	  
oluşturulan	  BiyoistaSsSk	  ve	  Tıbbı	  Bilişim	  Anabilim	  
dalının	  desteğiyle	  bu	  birim	  hizmet	  vermeye	  başlamışUr.	  

•  Bu	  birim	  aracılığıyla	  yayınların	  yabancı	  dil	  
düzeltmelerinin	  yapılması	  için	  KOÜ	  Yabancı	  Diller	  
Yüksek	  Okulu	  ile	  anlaşma	  sağlanmışUr.	  

•  Harvard	  Üniversitesi	  ile	  ortak	  yürütülen	  post-‐doc	  
araşUrmacıların	  fakültemizi	  ziyaret	  programı	  
sürdürülmüştür.	  



ARAŞTIRMA	  FAALİYETLERİ-‐2013	  

•  Bu	  programa	  ek	  olarak	  yine	  
Harvard	  Üniversitesi	  ile	  ortak	  
bir	  öğrenci	  araşUrma	  
programı	  başlaUlmışUr.	  

•  AraşUrma	  işbirlikleri	  
çerçevesinde	  Tahran	  Sağlık	  
Bilimleri	  Üniversitesi	  ve	  Azadi	  
Üniversitesi’	  ne	  karşılıklı	  
ziyaretler	  düzenlenmişSr.	  
Birçok	  alanda	  işbirliği	  
konusunda	  karara	  varılmışUr.	  



21-‐23	  Mayıs	  2014,	  	  
Kocaeli	  

Yakın	  Doğu	  	  
ülkeleri	  ve	  Türki	  
Cumhuryetlerden	  
bilim	  adamları	  

kaUlıyor	  



Diğer	  Çalışmalar	  



Koç	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  
Öğrencilerine	  eğiSm	  

DIV	  öğrencilerinin	  dahiliye	  Fizik	  
Muayene	  ve	  Hasta	  başı	  eğiSmi/

Pediatri	  Hasta	  Başı	  EğiSmi	  



ToplanUlar/Toplum	  Sağlığı	  
Çalışmaları/Diğer	  AkSviteler	  

“Fark	  Et,	  Yok	  Et!”	  
Ücretsiz	  Deri	  

Kanseri	  Taraması	  

İznik	  Diyabetli	  Çocuklar	  
Kampı-‐2013	  

Yabancı	  Cisim	  Aspirasyonu	  Kamu	  Spotu	  

Diyarbakır	  Diyabetli	  
Çocuklar	  Kampı-‐2013	  

Enfeksiyon	  Hastalıkları	  ve	  Klinik	  
Mikrobiyoloji	  Anabilim	  Dalı’na	  

Akreditasyon	  Belgesi	  
	  



ToplanUlar/Toplum	  Sağlığı	  
Çalışmaları/Diğer	  AkSviteler	  

Olgular	  Temelinde	  
Epilepsi	  

Uludağ	  Halk	  Sağlığı	  AD	  ZiyareS	  

Anabilim	  dalı/Bilim	  Dalı	  Başkanları	  ToplanUsı	  

Atatütürk’ü	  
Anma	  
Konseri	  



ToplanUlar/Toplum	  Sağlığı	  
Çalışmaları/Diğer	  AkSviteler	  

Din	  Görevlileri	  
Diyabet	  ve	  Obezite	  

EğiSmi	  

Meme	  Kanseri	  Bilgilendirme	  ToplanUsı	  

Anne	  ve	  Bebek	  Sağlığı	  Çalışmaları	  



ToplanUlar/Toplum	  Sağlığı	  
Çalışmaları/Diğer	  AkSviteler	  

Meslek	  Hastalıkları	  
ToplanUsı	  

Meslek	  Hastalıkları	  
ToplanUsı	  

Dicle	  Üniversitesi	  Tıp	  EğiSmi	  Sempozyumu	  



Kaybolan	  ve	  korumamız	  gereken	  

Prof.	  Dr.	  Annehe	  Grüters-‐Kieslich	  

“Bilim	  adamı-‐	  doktor”	  yok	  olmakta	  olan	  bir	  tür.	  Bunu	  korumamız	  
lazım.	  Dekanlık	  olarak	  bizim	  en	  önemli	  misyonumuz	  bu	  



Yeni	  Yılınızda	  Yeni	  Bir	  Anlam	  Olsun	  
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	   Fatma	  Demir-‐Paylaşmak	  



Görüş	  ve	  Önerilerinizi	  Bekliyoruz	  



Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  
Akademik	  Genel	  Kurul	  

16	  Haziran	  2014	  
Dekanlık	  Sunumu	  



25	  Aralık	  2013	  



Akademik	  İlerleme	  Kaydeden	  arkadaşlarımızı	  
kutluyoruz	  

2014	  yılında	  Profesör	  
kadrosuna	  atananlar	  

Prof.Dr.	  Görkem	  Aksu	  
Prof.Dr.Bülent	  Kara	  
Prof.Dr.	  Yonca	  Anık	  
Prof.Dr.	  Zeki	  Yumuk	  
Prof.Dr.MeSn	  Aydoğan	  

2014	  yılında	  Doçent	  olanlar	  
Doç.Dr. 	  Emel	  Ergül	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Doç.Dr. 	  Serkan	  İşgören 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Doç.Dr. 	  Evren	  Odyakmaz	  
Doç.Dr. 	  Zuhal	  Gündoğdu	  
Doç.Dr. 	  Y.Umut	  Çelikyurt	  
Doç.Dr. 	  Ayşe	  Karson 	  	  

Yakın	  zamanda	  Profesörlüğe	  atanacaklar	  
Doç.Dr.Kenan	  Bek	  
Doç.Dr.Sebiha	  Özdemir	  Özkan	  
Yakın	  zamanda	  profesörlük	  kadrosu	  yayınlanacaklar	  
Doç.Dr.İrem	  Ulubil	  
Doç.Dr.Işık	  Karakaya	  
Doç.Dr.	  Hakan	  Demir	  



Aramıza	  yeni	  kaUlanlar	  

Pediatrik	  Kalp	  Cerrahisi	  Bilim	  
Dalı	  Kuruldu.	  Yan	  dal	  asistanı	  
isteğinde	  bulunduk	  

Prematüre	  
ReSnopaSsi	  Tanı	  
ve	  Tedavisinin	  
GelişSrilmesi	  

SitogeneS
k	  

Ayaktan	  hemodiyaliz	  
ünitesinin	  kurulması	  
ve	  idamesi	  

Yakında	  
başlayacaklar	  
Yrd.Doç.Dr.	  Bora	  
Gürel	  –Patoloji	  
(	  Üropataloji	  
konusunda	  	  yurtdşı	  
deneyimli)	  



Emekli	  olanlar	  

Prof.Dr.Ahmet	  Yılmaz	   Zehra	  Şamlıoğlu	  



Fakültemiz..	  
AKADEMİK'PERSONEL'! SAYI'
Profesör'! 123'
Doçent'! 69'
Yrd.'Doçent! 41'
Uzman/Öğretim'Görevlisi! 10'
Toplam'Öğretim'Üyesi:' 243!
Araştırma'Görevlisi! 292'
Yan'Dal'Araştırma'Görevlisi! 27'
TOPLAM! 562!
!
HASTANE'PERSONELİ!
Sözleşmeli'Personel(4/B)! '''''''''''43'
Kadrolu'Personel! '''''''''''884'
Veri'Hazırlama'Personeli! '''''''''''245'
Temizlik'Personeli! '''''''''''432'
Mutfak'Personeli! '''''''''''''64'
Güvenlik'Personeli! '''''''''''''64'

TOPLAM!
'''''''''1730!
!

!

! 2012-‐2013	  EğiSm	  Yılı	  İSbarıyla	  	  1307	  	  
Öğrenci	  

ÖğreSm	  Üyesi	  Başına	  
5,3	  öğrenci	  

3599	  Kişi	  

Bu	  oran	  2010	  rakamlarına	  
göre	  Ege	  4,18,	  Erciyes	  
5.11,Marmara	  4,16,	  
Hacehepe	  4,62	  	  Birinci	  sınıf	  için	  kontenjan	  240	  

16	  
öğreSm	  
üyesi	  
özel	  
çalışıyor	  



Gündem/konular	  

•  Mezuniyet	  öncesi	  eğiSm	  ve	  eğiSm	  ortamlarının	  
iyileşSrilmesi,	  öğrencilerin	  desteklenmesi	  

•  Uzmanlık	  eğiSmi	  
•  Sağlık	  HizmeS/Döner	  Sermaye	  ve	  ilgili	  konular	  
•  AraşUrma	  ve	  yayın	  
•  Kurumsal	  tanıUm	  /Sosyal	  	  sorumluluk	  faaliyetleri/
ToplanUlar	  ve	  ulusal	  düzeydeki	  girişimler	  

•  Görüşler	  ve	  öneriler	  



Mezuniyet	  öncesi	  eğiSm	  ve	  eğiSm	  
ortamlarının	  İyileşSrilmesi/	  
Öğrencilerin	  Desteklenmesi	  	  



Geçen	  yıldan	  bu	  yana..	  
•  Fakültemizde	  	  “canlı	  ve	  etkin	  bir	  eğiSm”	  için	  heyecan	  
sürüyor	  

•  Öğrenci	  sayılarındaki	  arUş	  eğiSmle	  ilgili	  en	  sınırlayıcı	  faktör	  
•  226	  öğrencimize	  burs	  vermeyi	  sürdürdük	  
•  Yaz	  Stajı	  ve	  Fizik	  Muayene	  Stajı	  çok	  başarılıydı.	  Bu	  yıl	  da	  
aynı	  şekilde	  devam	  edecek	  

•  İleSşim	  becerileri	  programı	  güçlendirildi.	  
•  EğiSm	  donanımı	  	  için	  1	  milyon	  TL	  kaynak	  (	  Çalışmalar/
alımlar	  Eylüle	  kadar	  	  biSrilecek)	  

•  Harvard’da	  1	  haualık	  staj	  destekli	  Öğrenci	  AraşUrma	  
Programı	  başlaUldı	  

•  Tıp	  EğiSmi	  Öğrenci	  Grubu	  (TEÖG)	  	  canlandırıldı	  
•  	  Fotokopi	  yeri	  genişleSldi,	  öğrenci	  yemekhanesinin	  
genişleSlmesi	  projelendirildi	  (	  Yeni	  döneme	  yeSşecek)	  



Öğrenci	  Fotokopi	  Birimi	  



EğiSm	  Donanım	  Kaynağının	  Kullanımı	  

•  80	  Adet	  	  öğrenci	  mikroskobu	  
•  PlasSnize	  Kadavra	  
•  Asistan	  Odalarının	  İyileşSrilmesi	  
•  Elektronik	  	  

–  Tıp	  Fakültesine	  özel	  	  Server	  ve	  Sunucu	  	  
–  Projeksiyon	  cihazları	   	   	  14	  Adet	  
–  Masaüstü	  PC	   	   	   	   	  23	  Adet	  
–  DokunmaSk	  ekran 	   	   	  1	  adet	  
–  Konferans	  Salonlarının	  ses	  	  ve	  görüntü	  sistemlerinin	  yenilenmesi	  
–  EğiSm	  Yazılımının	  I-‐Phone	  ve	  Android	  Entegrasyonu	  



EğiSm	  Donanım	  Kaynağının	  Kullanımı	  
•  Maket	  ve	  EğiSm	  

Malzemeleri	  	  
–  Handheld	  EKO	  	  
–  Elektronik	  steteskop	  	  
–  EKG	  cihazı	  	  
–  Mikrosantrifüj	  	  
–  El	  dermoskobu	  	  
–  Refleks	  çekici	  	  
–  OpSk	  dansitometre	  	  	  
–  Orşidometre	  	  
–  128	  Hz'lik	  diapozon	  	  
–  Binoküler	  mikroskop	  	  	  	  
–  Beauchene	  Adult	  Human	  Skull	  	  
–  Neurovascular	  Skull	  	  	  
–  Göğüs	  Tüpü	  takma	  makeS:	  	  	  
–  Tansiyon	  pnömotoraks	  makeS:	  	  	  
–  Yenidoğan	  bebek	  	  canlandırma	  

makeS	  	  	  
–  5'li	  Basic	  Body	  CPR	  Torso	  
–  Metronom	  	  
–  Pelvis	  makeS	  	  
–  Fetus	  makeS	  	  
–  Genital	  organlar	  makeS	  	  
–  Kas	  iskelet	  sistemi	  ile	  ilgili	  maket	  

eğiSm	  sistemi	  
–  Lomber	  ponksiyon/epidural	  eğiSci	  

makeS	  	  
–  Bronkoskopi	  Simülatörü	  
–  Laboratuar	  EğiSmlerinde	  

kullanılacak	  Malzemeler	  
–  Kapalı	  Devre	  Kamera	  	  (Sınav	  

Salonu)	  
–  EğiSm	  Setleri	  	  
–  EğiSm	  amaçlı	  kullanılacak	  doku	  

PlasSnizasyonu	  	  



Öğrenci	  AraşUrma	  Programı	  
1.  Fakültede	  öğrenci	  ve	  ÖğreSm	  üyelerinin	  bilimsel	  dinamizm	  ve	  verimliliğini	  

arUrmak,	  
2.  	  Araş:rmalara	  öğrenci	  ka:lımını	  eği?min	  bir	  parçası	  haline	  ge?rmek,	  

öğrencilerin	  bilim	  kültürü	  ve	  araşUrma	  teknikleri	  ile	  erken	  tanışmasını	  sağlamak	  
ve	  Kocaeli	  Tip	  Fakültesi’ni	  bu	  özellikleri	  ile	  ön	  plana	  çıkarmak,	  

3.  Harvard	  Üniversitesi	  ile	  olan	  bağları	  güçlendirmek	  	  ve	  ortak	  projeler	  için	  yeni	  
köprüler	  kurmak,	  

4.  	  Öğrencilerin	  bir	  araşUrma	  projesinde	  disiplinli	  bir	  şekilde	  yer	  almasını	  
sağlayarak	  uluslar	  arası	  açılımını	  kolaylaşUrmak	  

Program	  Koordinatörleri	  
•  Doç.Dr.İpek	  Komsuoğlu	  Çelikyurt	  

•  Dr.Furkan	  Burak	  (Harvard)	  

10	  öğreSm	  üyesi	  danışmanlığında	  
34	  öğrenci	  kaUldı.	  Daha	  sonra	  

sunum	  yapan	  6	  öğrenci	  arasında	  2	  
öğrenci	  seçildi	  ve	  bu	  öğrenciler	  	  bir	  
haua	  süre	  ile	  Harvard’a	  gidecek	  



Öğrenci	  AraşUrma	  Programı	  
Mentör:Doç.Dr.Deniz	  Şahin	  	  
Proje	  Adı:	  Gebelik	  ve	  Emzirme	  Döneminde	  Düşük	  Doz	  Merkür	  Klorür	  (HgCl2)	  MaruziyeSnin	  WAG	  /	  Rij	  Sıçanlarda	  Epileptojenez	  ve	  Absans	  Epilepsi	  Özellikleri	  
Öğrencisi:	  Cem	  Onur	  Erdolu	  ((Ödü	  aldı)	  
Mentör:Prof.Dr.Ali	  Sazcı	  	  
Proje	  Adı:STH	  geninin	  rs62063857	  varyanUnın	  nörodejeneraSf	  hastalıklarla	  ilişkisi	  	  
Öğrencisi:	  Ezgi	  Sönmez	  ((Ödül	  aldı)	  
Mentör:Prof.Dr.Erdal	  Karaöz	  
Proje	  Adı:Tip-‐1	  diyabetli	  ve	  sağlıklı	  hastalardan	  elde	  edilen	  CD4	  ve	  CD8	  T	  hücrelerin	  insan	  beta	  hücreleri	  üzerindeki	  etkileri	  
Öğrencisi:	  Gökhan	  Birşen	  
Mentör:	  Doç.Dr.	  Murat	  Kasap	  	  
Proje	  adı:	  OmenSn-‐1’i	  ifade	  eden	  3T3-‐L1	  hücrelerinin	  proteomik	  analizi	  
Öğrencisi:	  Muhammed	  Zahid	  Yavuz	  
Mentör:	  Yrd.Doç.Dr.Sertaç	  Ata	  Güler	  
Proje	  adı:	  Kocaeli	  ilinde	  obezite,komplikasyonları	  ve	  bariatrik	  cerrahi	  hakkında	  halkın	  farkındalığı	  
Öğrencisi:	  Sertaç	  Kırnaz	  
Doç.Dr.Barın	  Selçuk	  
Projenin	  adı:	  Omurilik	  yaralanmalı	  hastalarda	  ve	  primer	  refakatçilerde	  yaşam	  kalitesi	  
Öğrencisi:	  Nuray	  Çolapkulu	  
	  

•  İki	  öğrencimiz	  1	  
haua	  Harvard’a	  
gidecek	  

•  6	  Öğrencimiz	  ve	  
Mentorları	  ile	  
Erciyes	  Tıp	  
Fakültesi’ni	  ziyaret	  



•  2013-‐2014	  
dönemi	  yaz	  
stajına	  başvuran	  
toplam	  öğrenci	  
sayısı	  145	  

•  Başvuran	  
öğrencilerin	  44`ü	  
1.sınıf,	  52`si	  2.	  
sınıf,	  46`sı	  
3.sınıf,	  3`sı	  ise	  4.	  
sınıf	  öğrencisi	  

	  	  



Erasmus	  Programı	  ve	  öğrencilerimizin	  
Yurtdışı	  EğiSm	  Deneyimleri	  

Ayşe	  	  Cantürk	  (	  DVI),	  5	  ay	  süre	  ile	  
ABD’e	  Houstan’da	  eğiSm	  gördü	  

2013-‐2014	  Giden	  Toplam	  Öğrenci	  
Sayısı	  -‐	  17	  
Almanya	  -‐	  Humboldt	  Üniversitesi	  -‐	  3	  
Bulgaristan	  -‐	  Sofia	  Üniversitesi	  -‐	  2	  
İtalya	  -‐	  Insubria	  Üniversitesi	  -‐	  4	  
İtalya	  -‐	  Bicocca	  Üniversitesi	  -‐	  4	  
Yunanistan	  -‐	  PanepisSmio	  KriSs	  -‐	  3	  
	  	  
2012-‐2013	  Giden	  Toplam	  Öğrenci	  
Sayısı	  -‐	  14	  
Almanya	  -‐	  Humboldt	  Üniversitesi	  -‐	  2	  
Almanya	  -‐	  Düsseldorf	  -‐	  2	  
İtalya	  -‐	  Insubria	  Üniversitesi	  -‐	  3	  
İtalya	  -‐	  Bicocca	  Üniversitesi	  -‐	  3	  
Yunanistan	  -‐	  PanepisSmio	  KriSs	  -‐	  4	  
	  



İleSşim	  becerileri	  programı	  iyileşSrildi	  



Fabrikada	  İşçi	  Sağlığı	  ve	  İş	  Güvenliği	  
EğiSmi	  



Geçen	  yıldan	  bu	  yana..	  
•  12	  Eylül	  2013’de	  Derince’de	  	  aile	  	  hekimleri	  ile	  toplanU-‐Birinci	  

basamak	  kurumlarında	  eğiSmle	  ilgili	  sorunlar	  sürüyor	  
•  İki	  kez	  “Program	  Değerlendirme	  Kurulu”	  toplanUsı	  yapUk.	  Tıp	  

EğiSmi	  AD	  güçlendirildi	  (Rehberlik	  Birimi..)	  
•  EğiSmde	  ikinci	  basamak	  kurumlardan	  yararlanma	  (	  Bu	  konuda	  

ilerleyemedik)	  
•  Preklinik	  dönem	  programına	  “	  Vaka	  tarUşması”	  	  ve	  “Sanat/

sosyal”	  derslerin	  kondu	  
•  TODUP	  	  başlangıcına	  AraşUrma	  ve	  İstaSsSk	  Programı	  

yerleşSrildi	  
•  Öğrencilerin	  soru	  hazırlama	  öncesinde	  	  “Bu	  ders	  kurulunda	  en	  

çok	  yararlandığınız	  konular?	  Sizce	  bu	  ders	  kurulunda	  hangi	  
konular/noktalar	  önemlidir?	  “	  sorularına	  cevap	  vererek	  
katkıda	  bulunması	  planlandı	  

•  Liselerde	  fakültemizin	  tanıUmı	  çalışmalarına	  devam	  edildi	  



Körfez	  Fen	  ,	  Kocaeli	  Anadolu,	  Cahit	  Elginkan	  
Anadolu	  Liselerinde	  tanıUm	  toplanUları	  



EğiSm	  Komisyonunda	  Değişiklikler	  
•  D	  I	  koordinatör	  

yardımcılığı:	  
Yrd.Doç.Fatma	  Ceyla	  
Eraldemir	  

•  DII	  koordinatör	  
yardımcılığına	  
Yrd.Doç.Dr.Çiğdem	  
Vural	  

•  D	  VI:	  Prof.Dr.Dilek	  
Bayramgürler,	  
Yrd.Doç.Dr.Yiğit	  
Çakıroğlu	  (	  1	  Temmuz	  
2014’den	  iSbaren)	  





Çalıştay	  sonuçları-‐1	  
•  Genel	  olarak	  olumlu	  bir	  eğiSm	  ortamı	  var	  
•  Öğrenciler	  ilk	  3	  yılı	  yalnızca	  sınıf	  geçme	  

moSvasyonu	  ile	  geçirdiklerini	  ve	  bir	  çok	  
şeyi	  esas	  olarak	  klinik	  stajlarda	  
öğrendiklerini	  ifade	  e�ler.	  

•  Sınav	  sistemi	  ile	  ilgili	  sorunlar	  sürüyor	  
(Tekrar	  sorular,	  hekimlik	  bakımından	  
önemli	  noktalar	  yerine	  ayrınUların	  
sorulması	  vs)	  

•  Ders	  akışının	  soru	  sormaya	  imkan	  
bırakmaması	  

•  Stajlarda	  praSk	  eğiSmin	  iyileşSrilmesine	  
ihSyaç	  var	  (Staj	  disiplini	  ve	  öğreSm	  
üyelerinin	  praSk	  eğiSmde	  daha	  çok	  rol	  
alması.	  PraSk	  eğiSmin	  yapılandırılması)	  

	  



Çalıştay	  sonuçları-‐2	  
•  Bazı	  bölümlerde	  intörn	  eğiSmindeki	  

sorunlar	  sürüyor/intörnlerin	  eğiSm	  
dışındaki	  işlerde	  kullanımı	  vs.	  

•  Öğrencilerin	  derslere	  devamında	  sorunlar	  
var	  

•  PDÖ	  sayısının	  arqrılması	  isteniyor	  
•  Staj	  sınavlarının	  yapılandırılması	  ve	  jüri	  

adaleS	  
•  Geri	  bildirim	  verme	  isteksizliği/kaygısı/

öznel	  geri	  bildirim	  verme	  
•  Finalsiz	  geçme	  için	  gereken	  ortalamanın	  

(80)	  yüksek	  olması?	  
•  Stajlarda	  öğrenciler	  için	  ayrı	  bir	  praSk	  

eğiSm	  programına	  ve	  polikliniklerin	  eğiSm	  
için	  kullanılması	  

	  



Öğrenci	  Sayıları	  ve	  Preklinik	  Dönem	  
Sınav	  Bilgileri	  

KOÜ  TIP FAKÜLTESİ 

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  ÖĞRENCİ BAŞARI TABLOSU 

DÖNEMLER 
Öğrenci 
Sayısı 

Finalden Muaf 
olanlar 

Finalde 
Geçenler 

Bütünlemeye 
Kalanlar 

Bütünlemede 
Geçenler 

Kayıt Donduran/Sildiren/
Devamsız 

Sınıfta 
Tekrarı 

Dönem I 240 57 121 57 29 5 28 
Dönem II 208 148 47 13 3   10 
Dönem III 206 131 64 8 3 3 öğr. Farabi 5 

KOÜ  TIP FAKÜLTESİ 
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  ÖĞRENCİ BAŞARI TABLOSU 

DÖNEMLER 
Öğrenci 
Sayısı 

Finalden Muaf 
olanlar 

Finalde 
Geçenler 

Bütünlemeye 
Kalanlar 

Bütünlemede 
Geçenler 

Kayıt Donduran/Sildiren/
Devamsız 

Sınıfta 
Tekrarı 

Dönem I 291 36           
Dönem II 221 58           
Dönem III 209 117           

Dönem IV Öğrenci Sayısı :  203 
Dönem V Öğrenci Sayısı :  211 



Çalıştay	  sonrası	  değerlendirmeler	  
•  Öğrenci	  temsilcileri,	  eğiSm	  komisyonu	  ve	  program	  değerlendirme	  

kurulu	  ile	  bir	  seri	  toplanU	  yapıldı	  
•  Finalin	  zorunlu	  olması	  seçeneği,	  D	  V	  staj	  döngüsünde	  değişiklik	  ve	  

geri	  bildirim	  gibi	  konular	  ayrınUlı	  	  olarak	  tarUşıldı	  
•  Gelecek	  yıl	  final	  sınavı	  yapılandırılacak.	  	  
•  “Preklinik	  Soru	  Değerlendirme	  ve	  Final	  Sınavı	  Komisyonu”	  kuruldu	  
•  İntörn	  eğiSm	  yönergesi	  hazırlığı	  yapılıyor	  
•  D	  I,II	  ve	  III	  ders	  kurullarında	  rast	  gele	  yoklama	  yapılması	  ve	  3	  

yoklamadan	  2’sinde	  olan	  öğrencilerin	  ders	  kurulu	  sınavında	  1	  
puan	  ekleme	  yapılması	  şeklinde	  bir	  yönetmelik	  değişikliği	  üzerinde	  
çalışılacak	  (	  Ne	  dersiniz?)	  

•  D	  V	  ve	  D	  IV	  eğiSmi	  için	  anabilim	  dallarına	  	  bilgilendirme	  yazıları	  
gönderilecek,	  ilgili	  anabilim	  dalı	  başkanları	  ile	  dekanlık	  olarak	  
ayrıca	  konuşuyoruz.	  



Akreditasyon	  Ara	  Değerlendirme	  
Ekim	  2014:	  Ara	  Değerlendirme	  Raporu	  
Ocak	  2015:	  UTEAK	  ziyareS	  

İlk	  toplanU	  5	  Haziran	  
2014’de	  yapıldı	  



Öğrencilerimiz	  fakülte	  ortamını	  zenginleşSriyor	  

Rektörlük	  kupası	  2.ci	  olduk	   Mutlu	  Çocuklar	  
Parkı	  

TODUP	  
sunumları	  

EğiSm	  
Programı	  
hazırlık	  
toplanUsı	  

“Hayallere	  Köprü	  Kuruyoruz”	  Projesi	  
Kapsamında	  “Bilgi	  Yarışması	  	  



Fakültemiz	  Öğrencilerimizin	  “	  Hayallere	  Köprü	  
Kuruyoruz”	  Projesi	  ve	  Gölbaşı	  ZiyareS	  

•  3255	  adet	  kıyafet	  
•  226	  çiu	  ayakkabı	  
•  1010	  kitap	  
•  98	  koli	  kırtasiye	  
malzemesi	  

•  1	  adet	  Pc	  	  
•  Adıyaman	  Gölbaşı	  
İlçe	  ve	  Köy	  
okullarına	  dağıUldı	  



Mezunlar	  Derneği	  Kuruldu	  



Mezuniyet	  Törenimiz	  2	  Temmuz	  2014	  Çarşamba	  Saat	  14.00	  
Herkesi	  bekliyoruz..	  



Sağlık	  HizmeS/Döner	  Sermaye	  ve	  
ilgili	  konular	  



 

Sağlık	  	  HizmeS	  İstaSsSkleri	  
	  

İSTATİSTİKLER 
 

2014 OCAK-MAYIS AYI  
 

ï  Hasta Yatak Sayısı 709	  

ï  Yatak Kullanım Oranı 87,7	  

ï  Ortalama Yatış Gün Sayısı 6,3	  

ï  Yatırılan Toplam Hasta Sayısı 14307	  

ï  Ölen Hasta Sayısı 266	  

ï  Poliklinik Sayısı 271072	  

ï  Ameliyat Sayısı 13944	  

ï  Doğum Sayısı 210	  



Güncel	  durum/Sorunlar/yapılanlar	  
•  Amacımız	  	  bölgesel	  üçüncü	  basamak	  sağlık	  kurumu	  olarak	  hizmet	  

kalitemizi	  korumak	  ve	  yeni	  alanlarda	  hizmet	  vermek	  
•  Döner	  sermaye	  bilançosunu	  dengede	  tutmak,	  zor	  koşullara	  rağmen	  

yeterli	  ek	  ödeme	  	  vermeye	  devam	  etmek	  
•  Mesai	  dışı	  çalışmanın	  arUrılması	  için	  gayret	  gösterilmektedir	  (Ocak	  

419,937,	  Şubat	  639,826	  	  TL	  	  Mart	  760.610,	  Nisan	  842.347,	  Mayıs	  
826.902).	  	  

•  Aylık	  döner	  sermaye	  gelir/gider	  dengesi	  daha	  iyi	  duruma	  geSrildi	  
•  Kemik	  İliği	  Nakli	  Ünitesi	  biSrildi	  ,ruhsat	  aşamasına	  gelindi	  
•  Çocuk	  Kalp	  Cerrahisi	  ve	  Pediatrik	  Girişimsel	  Kardiyoloji	  için	  proje	  

hazırlandı	  ve	  yeni	  anjio	  ünitesi	  için	  kaynak	  sağlamak	  için	  girişimler	  
başlaUldı	  

•  KC	  transplantasyonu	  için	  ruhsat	  başvurusunda	  bulunuldu	  
•  Hastane	  yataklarının	  daha	  etkin	  kullanımı	  için	  adımlar	  aUldı	  ve	  12	  

yataklık	  özel	  servis	  açılması	  çalışmaları	  biSrildi	  
•  Donanım	  için	  sağlanan	  1,5	  Milyon	  TL	  kullanıldı	  



Aylık	  Gelirimizdeki	  değişiklik	  

2013	   2014	  

Ocak	  
11.377.710,62 12.056.136,09 

Şubat	  	  
12.617.700,93 13.165.121,57 

Mart	  
12.886.460,55 13.358.400,38 

Nisan	  
12.757.475,73 13.141.542,82 

Mayıs	  
11.843.635,04 14.038.822,11 



ÖZEL	  MUAYENE	  GELİR	  TUTARI	  ANALİZİ	  
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Döner	  Sermaye	  Bilanço	  
2012	   2013	   2014	  (31	  MAYIS)	  

	  AYLIK	  ORTALAMA	  
GELİR	   11,925	   12,732	   13,152	  
TOPLAM	  GELİR	   143,102	   152,791	   65,760	  
GİDER	   156.447	   175,977	   74.019	  
AYLIK	  ORTALMA	  
GİDER	   13,037	   14.664	   14,803	  
FİRMA	  BORCU	  

30,499	   28,757	  
70,038(59,257	  GEÇEN	  
YILLARDAN	  KALAN)	  	  

EK	  ÖDEME	   39.535	   40,799	   15,413	  
EK	  ÖDEME	  /	  GELİR	  

0,28	   0,27	   0,23	  
12.6.2014	  BANKA	  	   2,876 

 
TOPLAM	  ALACAĞIMIZ	   7,020	  

	  



Tıp	  fakültelerini	  
ve	  üniversite	  
hastanelerini	  
dışlayan	  ve	  
giderek	  artan	  
borç	  yükü	  
baskısına	  sokan,	  
arkasından	  da	  
borç	  ödemek	  
için	  arazi	  saUşını	  
öneren	  
poliSkaların	  
ülkemiz	  Ubbına	  	  
zarar	  verdiğini	  
düşünüyoruz.	  



Kemik	  İliği	  Nakli	  Ünitesi	  



• Nuh	  Çimento	  
Vakx’ndan	  
600.000	  TL	  
kaynak	  
sağlanma	  sözü	  
alındı.	  



Kalkınma	  Bakanlığından	  	  kaynak	  talebinde	  bulunuldu	  



Kamu	  Hastaneleri	  Birliği	  	  	  ile	  Birlikte	  
“Kocaeli	  AMATEM”	  Projesi	  

•  Psikiyatri	  Anabilim	  Dalı’nın	  
bilimsel	  koordinatörlüğünde	  

•  Derince	  Toplum	  Ruh	  Sağlığı	  
Merkezi’nin	  yanındaki	  
binada	  olması	  

•  Personel	  ve	  mali	  olarak	  
Kamu	  Hastaneleri	  Birliği’ne	  
bağlı	  olması	  düşünülüyor	  

	  

	  



Hastane	  mekanlarının	  iyileşSrilmesi	  



Yeni	  özel	  odalar	  ve	  Yenilenen	  Tuvaletler	  



Podoloji	  Ünitesi	  Açılıyor	  

Meslek	  Yüksek	  Okulu	  ilk	  mezunlarını	  verdi.	  Bir	  öğreSm	  
üyemiz	  bu	  konuda	  kendi	  isteği	  ile	  yurt	  dışına	  gidecek	  



Bazı	  konular	  
•  Yoğun	  bakım	  kapasitesinin	  yetmemesi	  
•  Ameliyathane	  kapasitesi	  ile	  ilgili	  sorunlar	  
(Teknisyen	  alımı	  bu	  haua	  yapılacak)	  

•  Bazı	  anabilim	  dallarının	  yatak	  ihSyacı	  
•  Tıbbı	  sekreter,	  sağlık	  teknisyeni	  gibi	  hekimleri	  
destekleyecek	  eleman	  desteği	  

•  Firma	  ödemelerindeki	  gecikme	  
•  Sağlık	  Turizmi	  çalışmalarının	  güçlendirilmesi	  
•  SGK	  dışındaki	  hasta	  gruplarının	  hastanemize	  
çekilmesi	  konusunda	  daha	  çok	  çabaya	  ihSyaç	  var	  



	  Sayın	  Sağlık	  Bakanının	  	  kaUlımı	  ile	  yapılan	  
	  	  Kocaeli	  İl	  Sağlık	  Koordinasyon	  

ToplanUsı-‐26	  Ocak	  2014	  
Kocaeli	  Üniversitesi	  Ekibinin	  Görüş	  ve	  önerileri	  

Prof.Dr.Sezer	  Şener	  Komsuoğlu-‐Rektör	  
Prof.Dr.Şükrü	  Hatun-‐Tıp	  Fakültesi	  Dekanı	  

Prof.Dr.Nazım	  Mutlu-‐Başhekim	  



BeklenSlerimiz	  
•  Üniversite	  hastanelerinin	  sistem	  içinde	  	  
fonksiyonlarına	  uyan	  bir	  şekilde	  kıymet	  bulması,	  
bu	  bağlamda	  borç	  baskısının	  hafifleSlmesi,	  	  
– Maliye	  bakanlığında	  yürütülen	  mali	  katkı	  	  çalışmalarına	  
destek	  olunması	  

– SUT	  fiyatlarında	  üniversite/eğiSm	  hastanesi	  farkı	  
olması	  

– Üniversite	  hastaneleri	  döner	  sermayelerine	  Up	  eğiSmi	  
için	  ek	  destek	  sağlanması	  (	  %	  20)	  

– 4-‐A	  kadrosundaki	  personelin	  maaşlarının	  genel	  
bütçeden	  ödenmesi	  



BeklenSlerimiz	  
•  Üniversitelerin	  	  özellikle	  yan	  dallar	  ve	  	  	  yoğun	  bakım/
çocuk	  yoğun	  bakım	  gibi	  alanlarda	  zorunlu	  hizmet	  kadro	  
isteklerinin	  dikkate	  alınması	  

•  AraşUrma	  görevlisi	  kadrolarının	  dağıUmında	  üniversite	  
hastanelerinin	  geri	  planda	  kalmaması,	  desteklenmesi	  

•  AraşUrma	  Merkezleri	  Yasası’nın	  bir	  an	  önce	  çıkmasının	  
sağlanması	  ve	  Up	  fakültelerinin	  araşUrma	  misyonlarının	  
desteklenmesi	  (	  Temel	  Bilimlerin	  desteklenmesi)	  

•  ÖğreSm	  üyelerinin	  özlük	  haklarının	  iyileşSrilmesi	  
çalışmalarına	  destek	  olunması	  



Bu	  taleplere	  kulak	  vermek	  yerine?	  

•  Türkiye	  Sağlık	  
Bilimleri	  
Üniversitesi	  
kuruluyor	  

•  Mütevvelli	  
heyeS	  
başkanı	  
Sağllık	  Bakanı	  

•  300	  profesör,
1200	  doçent,	  
90	  yrd.doç	  
kadrosu	  
veriliyor	  



Uzmanlık	  eğiSmi	  ve	  asistanların	  	  
durumlarının	  iyileşSrilmesi	  

	  



Sorunlar/yapılanlar	  
•  En	  önemli	  sorun	  asistan	  sayısında	  azalma	  (bazı	  anabilim	  dallarında	  

nöbet	  sorunları)	  
•  Bu	  konuda	  bir	  rapor	  hazırlanarak	  yetkililere	  gönderildi,	  ayrıca	  sağlık	  

bakanlığı	  yetkilileri	  ile	  görüşüldü	  
•  Başhekimlik	  	  asistanların	  yükünü	  azaltacak	  personel	  desteği	  için	  çaba	  

gösteriyor	  
•  Asistan	  sayısında	  azalma	  iş	  yükünün	  artmasına,	  “tükeniş”	  bulgularına	  

ve	  tanı/tedavi	  kusurlarına	  neden	  olabiliyor.	  Bu	  konuda	  ulusal	  düzeyde	  
girişimlere	  ihSyaç	  var	  

•  Uzmanlık	  eğiSmi	  yönetmeliği	  değişS	  ve	  buna	  uygun	  yeni	  yönerge	  
hazırlandı	  

•  Asistan	  odalarının	  iyileşSrilmesi	  projesi	  son	  aşamasında	  (	  150.000	  TL	  
kaynak	  ayrıldı)	  

•  Mesai	  dışı	  çalışmaya	  katkıda	  bulunan	  asistanlara	  ek	  	  döner	  sermaye	  	  
katkısı	  

•  Asistanların	  sorunları	  dekanlık	  taraxndan	  yakın	  bir	  şekilde	  
izlenmektedir	  



Asistanlar	  için	  kurslar	  

Temel	  ve	  İleri	  Yaşam	  Desteği	  Kursu	  (7-‐8	  Ocak	  2014)	  
Kan	  ve	  kan	  ürünleri	  kursu-‐	  21	  Mart	  2014	  

İleri	  Düzey	  İyi	  Klinik	  
Uygulamalar	  Kursu	  8-‐9	  Mayıs	  

2014	  



AraşUrma	  ve	  Yayın	  



AkSviteler	  
•  AraşUrma	  ve	  yayın	  birimi	  kurumsallaşUrıldı	  
•  Harvard	  “Doktora	  Sonrası	  AraşUrıcı	  Ziyaret	  
Programı”	  

•  İleri	  Klinik	  Uygulama	  Kursu	  
•  Öğrenci	  AraşUrma	  Programı	  
•  Diyabet	  ve	  Obezite	  	  AraşUrma	  Grubu	  
•  Uluslararası	  Beta	  Hücre	  Sempozyumu	  
•  Deneysel	  ve	  Klinik	  AraşUrma	  Merkez	  (DEKART)	  
kurumsallaşması	  

•  Viroloji	  ve	  anSkor	  	  araşUrma	  laboratuvarı	  
çalışmaları	  



KOCAELİ	  ÜNİVERSİTESİ	  TIP	  
FAKÜLTESİ	  

	  ARAŞTIRMA	  VE	  YAYIN	  DESTEK	  
BİRİMİ	  



Hedefler ve Hizmetler 
�  Bilimsel Çalışmanın Hazırlık Aşamasında; araştırıcılara bilimsel niteliği 

yüksek yayınlar hazırlayabilmeleri için bilgi desteği vermek, 
�  Uygulama aşamasında; çalışmaların yeterli ve problemsiz yürütülmesini 

sağlamak amacıyla bilgi ve uygulama desteği vermek, 
�  Sonuçların değerlendirilme aşamasında; Araştırmanın Biyoistatistiksel 

olarak değerlendirilmesini yapmak, 
�  Bulguların yazım aşamasında; bilimsel yazıların uluslar arası 

standartlarda yazılmasında destek olmak, 
�  Bulguların yazım aşamasında; tablo, grafik ve görsel öğelerinin 

oluşturulmasında destek vermek, 
�  Yayının yabancı dile çeviri aşamasında; Yabancı Diller Yüksek Okulu 

desteği ile yayının başvuru öncesi “native speaker” tarafından 
değerlendirilmesi (Birim Sekreteri Tuğba Kalli aracılığı ile) 

�  Eğitim; Hazırlanan bilimsel çalışmaların istatistiksel değerlendirilmeleri ve 
yazımı konusunda seminerler ve kurslar düzenlemek	  



�  Araştırma ve Yayın Destek Biriminin faaliyete 
geçmesinden günümüze kadar geçen sürede (Ekim 

2013 – Haziran 2014) hizmet verdiği kurumlar ve destek 
verilen çalışma türü (toplam 133 çalışmada) aşağıda 

listelenmiştir. 	  

	  	  
KURUM	  

	  	  
TEZ	  

	  	  
ARAŞTIRMA	  

	  	  
PROJE	  

	  	  
DANIŞMANLIK	  

Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	   99	   13	   4	   5	  

Kocaeli	  Üniversitesi	  Sağlık	  Yüksek	  Okulu	   5	   	  	   	  	   	  	  

Kocaeli	  Üniversitesi	  Diş	  Hekimliği	  Fakültesi	   	  	   2	   	  	   	  	  

Derince	  Eği?m	  ve	  Araş:rma	  Hastanesi	  	   3	   	  	   	  	   	  	  

Kocaeli	  Büyükşehir	  Belediyesi	   	  	   	  	   2	   	  	  

TOPLAM	   107	   15	   6	   5	  



AraşUrma	  ve	  Yayın	  Destek	  Birimi	  ile	  DEKART	  
TanıUm/Paylaşım	  ToplanUsı-‐7	  Şubat	  2014	  



Harvard	  School	  of	  Public	  Health	  /Kocaeli	  
University	  Medical	  Faculty	  Post-‐Doctoral	  
Fellow	  VisiSng	  Programme-‐May	  2014	  





Beta	  Hücre	  Sempozyumu	  
•  11	  tanesi	  Avrupa’nın	  çeşitli	  ülkelerinden,	  3	  tanesi	  Amerika	  Birleşik	  Devletleri’nden,	  3	  

tanesi	  İran’dan,	  1	  tanesi	  Kanada’dan	  ve	  biri	  de	  Türkiye’den	  olmak	  üzere	  dünya	  çapında	  
bilimsel	  üne	  sahip	  toplam	  19	  bilim	  adamı	  kaUlmışUr.	  	  

•  	  Fakültemiz	  bölümlerinin	  birçoğundan	  ve	  İstanbul	  Üniversitesi	  Cerrahpaşa	  Tıp	  Fakültesi	  ve	  
Biyoloji	  Bölümü,	  Marmara	  Üniversitesi	  Biyomühendislik	  Bölümü,	  Trakya	  Üniversitesi	  
Çocuk	  Endokrinoloji,	  Ege	  Üniversitesi	  Biyomühendislik	  ve	  Biyoteknoloji,	  Akdeniz	  
Üniversitesi,	  Ankara	  Dışkapı	  EğiSm	  ve	  AraşUrma	  Hastanesi	  Adacık	  AraşUrma	  Laboratuvarı	  
ve	  Erciyes	  Üniversitesi’nden	  Up	  doktoru	  ve	  genç	  araşUrmacılar	  kaUlmışUr	  	  

•  	  Sempozyum,	  fakültemiz	  açısından	  bu	  alanda	  yeni	  uluslararası	  ve	  ulusal	  araşUrma	  
işbirliklerine	  xrsat	  yaratmışUr	  

•  Tip	  1	  diyabetli	  çocuklar	  ve	  diyabetli	  erişkinlerin	  en	  büyük	  beklenSsi,	  hastalıklarının	  tam	  
olarak	  iyileşmesidir;	  bunun	  için	  en	  gerçekçi	  umut	  beta	  hücresi	  naklidir	  ve	  bu	  toplanU	  ile	  
ülkemizde	  “Adacık	  hücresi	  nakli”	  çalışmalarının	  yeni	  bir	  ivme	  kazanmışUr.	  



KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ  
DENEYSEL VE KLİNİK ARAŞTIRMA MERKEZİ 

(DEKART)   
 
 
 
 

Açılış 24. Haziran.2013 



Proteomiks Laboratuvarı 



Bitirilen Projeler 
110S387 TUBİTAK (2011-2013) Proje Yürütücüsü: Dr. Murat Kasap 
110M760 TUBİTAK (2011-2013) Proje Yürütücüsü: Dr. Dilek Ural 
 
Devam Eden Projeler 
MARKA (2013-2015) Proje Yürütücüsü: Dr. Aynur Karadenizli 
113S868 TUBİTAK (2013-2015) Proje Yürütücüsü: Dr. Murat Kasap 
113S965 TUBİTAK (2013-2015) Proje Yürütücüsü: Dr. Aylin Kanlı 
 
KOU kapsamında yapılan Uzmanlık Tezleri 
Tamamlanan tez: 4 adet 
Devam etmekte olan: 1 adet  
 
KOU Tıp Fakültesi Klinik Bilimler proje ortaklık/destekleri 
Prof. Dr. Itır Yeğenağa    Doç. Dr. Şadan Yavuz 
Prof. Dr. Zafer Cantürk   Yard. Doç. Dr. Cem Cerit   
Prof. Dr. Pervin İşeri   
Temel Tıp Bilimlerine proje ortaklık/destekler 
Fizyoloji (Prof. Dr. Nurbay Ateş, Doç. Dr. Ayşe Karson, Doç. Dr. Deniz Şahin) 
Histoloji (Prof. Dr. Sureyya Ceylan, Prof. Dr. Melda Yardımoğlu Yılmaz) 
Tıbbi Biyoloji (Prof. Dr. Doğan Gülkaç, Doç. Dr. Murat Kasap) 
 
 
 



Eğitimsel Aktiviteler 



     Klinik	  AraşUrmalar	  Birimi	  (KABİ)	  	  



     	  Klinik	  AraşUrmalar	  Birimi	  (KABİ)	  

•  12	  Haziran	  2014	  iSbari	  ile	  akSf	  olarak	  yürüyen	  araşUrma	  
sayısı:	  40	  
•  Başlıca	  firmalar:	  QuinSles,	  NovarSs,	  NovoNordisk,	  Merck-‐
Sharp	  Dohme,	  Sanofi	  AvenSs,	  	  

•  EKİM	  2014:	  KLİNİK	  ARAŞTIRMALAR	  VE	  İYİ	  KLİNİK	  
UYGULAMALAR	  KURSU	  (40	  KİŞİLİK	  SERTİFİKA	  
PROGRAMI)	  

•  	  	  	  Son	  1	  Yıllık	  Geliri:	  2013:	  706.429.78	  TL	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2014:	  394.887.00	  TL	  
Bu	  gelirler	  içerisine;	  klinik	  araşUrıcı	  	  ödemeleri,	  
danışmanlık	  ve	  konuşmacı	  bedelleri,	  tedavi	  bedelleri,	  
klinik	  araşUrma	  kapsamındaki	  tetkik	  ve	  tedaviler	  dahildir.	  



Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  
Diyabet	  ve	  Obezite	  AraşUrma	  Grubu	  

•  	  	  
•  Prof.Dr.İlhan	  Tarkun	  (Koordinatör)	  
•  Yrd.Doç.Dr.	  Halime	  Kenar	  (	  DEKART	  Diyabet	  ve	  Obezite	  Laboratuvarı)	  
•  Yrd.Doç.Dr.Murat	  Kasap	  (DEKART	  Proteomiks	  Laboratuvarı)	  
•  Yrd.Doç.Dr.Gürler	  Akpınar	  (DEKART	  Proteomiks	  Laboratuvarı)	  
•  Yrd.Doç.Dr.	  Naci	  Çine	  	  (	  Tıp	  Fakültesi	  Tıbbi	  GeneSk	  Anabilim	  Dalı)	  
•  Yrd.Doç.Dr.	  Sertaç	  Ata	  Güler	  (Genel	  	  Cerrahi	  Anabilim	  Dalı)	  
•  Uzm.Dr.	  Zeynep	  Özlem	  Akyar	  (	  Tıp	  Fakültesi	  İç	  Hastalıkları	  Endokrinoloji	  ve	  Metabolizma	  Bilim	  

Dalı)	  
•  Uzm.	  Dr.	  Gülcan	  Seymen	  Karabulut	  (	  Tıp	  Fakültesi	  Çocuk	  Endokrinoloji	  Bilim	  Dalı)	  
•  	  	  
•  Danışmanlar	  
•  	  	  
•  Prof.Dr.	  Berrin	  ÇeSnarslan	  Arslan	  (Tıp	  Fakültesi	  İç	  Hastalıkları	  Endokrinoloji	  ve	  Metabolizma	  Bilim	  

Dalı	  Başkanı)	  
•  Prof.Dr.Şükrü	  Hatun	  	  (Tıp	  Fakültesi	  Çocuk	  Endokrinoloji	  Bilim	  Dalı	  Başkanı)	  
•  Prof.Dr.	  Zeynep	  Cantürk	  (Tıp	  Fakültesi	  İç	  Hastalıkları	  Endokrinoloji	  ve	  Metabolizma	  Bilim	  Dalı	  

ÖğreSm	  Üyesi)	  
•  Prof.Dr.Dilek	  Ural	  (	  Tıp	  Fakültesi	  Kardiyoloji	  	  AD	  ÖğreSm	  Üyesi)	  
•  Prof.Dr.	  Zafer	  Utkan	  (	  Genel	  Cerrahi	  Anabilim	  Dalı	  Başkanı)	  



Tıbbi	  Mikrobiyoloji	  AD	  Viroloji	  
Laboratuvarı	  

Yapılan	  testler	  
•  Solunum	  sistemi	  ve	  menenjit	  etkeni	  olan	  
viruslerin	  tanısı	  

•  Virus	  kültürü	  (Adenovirus,	  Herpes	  simpleks	  
virus	  vb)	  



AnSkor	  ÜreSm	  Ünitesi	  
Doğu	  Marmara	  Kalkınma	  Ajansı	  Güdümlü	  Projesi	  
Proje	  Ekibi:	  

Prof.Dr.Aynur	  Karadenizli	  
Doç.Dr.Murat	  Kasap	  
Yard.Doç.Dr.	  Gürler	  Akpınar	  

	  



ToplanUlar/	  Ulusal	  düzeydeki	  Girişimler/
Kurumsal	  TanıUm	  /Sosyal	  	  sorumluluk	  

faaliyetleri/	  





Tüp	  Bebek	  Merkezimizin	  
TanıUmı	  



14	  Mart	  Programı	  



14	  Mart	  Resmi	  Töreni	  



Kanser	  Hauası	  ToplanUsı	  -‐8	  
Nisan	  2014	  

Girit	  Üniversitesinden	  
Konuk	  

Çocuk	  Hematoloji	  servisi	  
23	  Nisan	  Kutlaması	  



	  Hakkari	  ZiyareS	  ve	  Hakkari	  Sosyal	  
Sorumluluk	  Projesi	  

•  Bir	  işbirliği	  protokolü	  
imzalandı	  

•  Uzaktan	  konsültasyon	  için	  	  
öğreSm	  üyeleri	  isimleri	  web	  
sitemize	  kondu	  

•  2	  Hemşire	  ve10	  diyabetli	  
çocuk	  kamplara	  kaUlacak	  

•  1	  Diyabet	  hemşirenin	  uzun	  
süreli	  eğiSm	  için	  gelmesi	  
planlanıyor	  

	  



Kocaeli Üniversitesi  
Toplum Ruh Sağlığı Birimi ve Psikiyatri Anabilim Dalı  

sunuyor  

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Konferans 
salonu   
Tarih: 24 Nisan  2014        Saat:   12:15 – 13:15 

Söyleş
iler s

ürüyo
r. . .

  

ÇEVR
EMİZİN

 FARKIN
A VARIYO

RUZ - 8 

ÇALIŞA
N ANALAR BA

BALAR 





Tıbbi	  Çizim	  ve	  Görsel	  İleSşim	  Sempozyumu	  



Soma	  Anma	  ToplanUsı-‐15	  Mayıs	  2014	  

	  Soma	  faciası	  taşeron	  sisteminin	  ülke	  gündeminde	  
“afişe”	  olmasını	  sağladı	  ama	  aslında	  taşeron	  sistemi	  

hepimizin	  sorunu.	  
Bu	  şekilde	  çalışma,	  Ayşe	  Kadıoğlu’nun	  “insafsız	  
büyüme”	  kavramı	  ile	  tanımladığı	  “neoliberal”	  

dönemin	  bir	  ürünü	  olarak	  başka	  ülkelerde	  de	  var.	  
İnsanın	  özüne	  aykırı	  ve	  iş	  yerlerini	  çalışma	  

kamplarına	  dönüştüren	  bu	  sistemin	  yasaklanması	  
lazım.	  Yoksa	  hastanemizde	  yaşandığı	  gibi	  	  kurumlarla	  

işçiler	  sürekli	  karşı	  karşıya	  gelecek	  ve	  hepimizi	  
derinden	  üzen	  huzursuzluklar	  yaşayacağız.	  



Fakültemiz	  web	  sitesi	  istaSsSkleri	  
1	  Ocak-‐	  16	  Haziran	  2014	  



İyimserliğimizi	  korumak	  

Pascal,	  insan	  yaşamında	  üç	  
düzey	  olduğunu	  anlaUr:	  Arzu/
beden	  düzeyi,	  ruh	  ya	  da	  akıl	  
düzeyi,	  gönül	  ya	  da	  merhamet	  

düzeyi	  

Ne	  yazık	  ki	  günümüzde	  toplum	  diye	  	  bir	  şeyin	  olmadığını,	  sadece	  bireylerin	  
olduğunu	  söyleyenlerin	  egemenliği	  var.	  Çağımız	  insan	  yaşamında	  arzu/beden	  

düzeyini	  önemseyenlerin	  çağı.	  İnsafsız	  bir	  sistemle	  karşı	  karşıyayız	  ve	  bu	  sistemin	  
yaygınlaşUrdığı	  faydacılık,	  elde	  etmek	  istediğiniz	  şeyi	  nasıl	  elde	  e�ğiniz	  ile	  

ilgilenmiyor.	  
Ne	  	  yazık	  ki	  	  siyaset	  kurumu	  	  diğer	  anlama/hissetme	  yollarını	  bir	  kenara	  i�.	  Bilimin,	  
sanaUn,	  kültürün	  etkisini	  yiSrmesinin	  yanı	  sıra	  bence	  dinin	  de	  etkisini	  yiSrdiği	  bir	  

dönemden	  geçiyoruz.	  Oysa	  bilim	  olmadan	  siyaset	  fakirleşir	  ve	  toplumun	  sorunlarını	  
çözmek	  yerine	  kendisi	  sorun	  olmaya	  başlar.	  

	  Ama	  yine	  de	  dayanışma	  güdümüz	  var.	  Bunu	  çoğaltmak	  ve	  iyimserliğimizi	  korumak	  
için	  elimizden	  geleni	  yapmalıyız.	  



Fakültemizde	  her	  şeye	  rağmen	  
gülümsemelerin	  artması	  dileğiyle	  

Üniversitemizin	  bir	  tarihi	  var,	  Baki	  Komsuoğlu	  hocamız	  zamanından	  beri	  oluşmuş	  
bir	  kurum	  kültürümüz	  ve	  değerlerimiz	  var.	  Buna	  yaslanarak	  ilerleyebiliriz.	  
Fakültemizin	  ve	  üniversitemizin	  güçlü,	  kapsamlı	  fikirlere	  ve	  üniversitenin	  
özerkliğini	  en	  öne	  koyan	  bir	  zihniyete	  ihSyacı	  	  olduğunu	  düşünüyoruz	  
Bizler	  bu	  tür	  bir	  zihniyeSn	  değer	  bulması	  çabasının	  içinde	  olacağız.	  

Şimdiden	  herkese	  iyi	  taSller	  diliyoruz.	  
Saygılarımızla	  



Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  
Akademik	  Genel	  Kurul	  

25	  Aralık	  2014	  
Dekanlık	  Sunumu	  



16	  	  Haziran	  2014	  Akademik	  Kurul,	  	  2	  
Temmuz	  2014	  Mezuniyet	  Töreni	  



Akademik	  İlerleme	  Kaydeden	  ve	  aramıza	  kaUlan	  
arkadaşlarımızı	  kutluyoruz	  

16	  Haziran	  2014’den	  sonra	  	  Profesör	  
kadrosuna	  atananlar	  
Prof.Dr.	  Kenan	  BEK 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Prof.Dr.	  Hakan	  Demir	  

Prof.Dr.	  Sebiha	  Ö.ÖZKAN	  	  	  	  	  
Prof.Dr.	  İrem	  Y.	  ULUBİL	  	  	  	  	  	  	  	  
Prof.Dr.	  Işık	  KARAKAYA	  	  	  	  	  	  	  
Prof.Dr.	  Ayşen	  A.	  AĞIR	  

16	  Haziran	  2014’den	  sonra	  Doçent	  olanlar	  
Doç.Dr.Kaya	  MEMİŞOĞLU	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24.02.2014	  
Doç.Dr.Cem	  CERİT	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  08.09.2014	  
Doç.Dr.Pınar	  TARKUN	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  08.09.2014	  
Doç.Dr.Ayten	  YAZICI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  08.09.2014	  
Doç.Dr.Gül	  İLBAY	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15.10.2014	  

 



Akreditasyon	  Ara	  Değerlendirme	  
14-‐17	  Aralık	  2014	  



Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Anabilim Dalı Faaliyetleri 2014 

(Anabilim dallarının gönderdiği rakamlar kullanılmıştır)  
1.Ortak yayınlardan kaynaklanan sayı fazlalığı dikkate alınmalıdır. 

Yalnızca basılan yayınların sayısı verilmiştir. 
2. Plk, yatan hasta, ameliyat  sayıları genel olarak Ocak-Kasım 

arasını kapsamaktadır) 

AyrınUlar	  
web	  

sayfasında	  



Konular	  

• Mezuniyet	  öncesi	  eğiSm	  
• Klinik	  hizmetler	  ve	  döner	  sermaye	  
• Uzmanlık	  eğiSmi	  
• AraşUrma	  ve	  yayın	  
• Kurumsal	  gelişim,	  kimlik	  ve	  
tanıUm	  

	  



Mezuniyet	  öncesi	  eğiSm	  ve	  
öğrenciler	  



•  Fakültemiz	  
kamu	  
üniversiteleri	  
arasında	  18.	  
sıradan	  
öğrenci	  aldı	  

•  Bizden	  
yukarıda	  üç	  
büyük	  il	  Up	  
fakülteleri	  
dışında	  
Uludağ,	  Osman	  
Gazi,	  Akdeniz,	  
Çukurova	  Tıp	  
Fakülteleri	  var	  

Kamu	  Üniversiteleri	  Taban	  Puan	  
Sıralaması	  (2014-‐15)	  



Fakültemiz…	  
AKADEMİK'PERSONEL'! SAYI'
Profesör'! 123'
Doçent'! ' 69' '
Yrd.'Doçent! 41'
Uzman/Öğretim'Görevlisi! 10'
Toplam'Öğretim'Üyesi:' 243!
Asistan'sayısı' 348'(34'yan'dal)'

!

2014-‐2015	  EğiSm	  Yılı	  
İSbarıyla	  	  1462	  Öğrenci	  

ÖğreSm	  Üyesi	  Başına	  
6.01	  öğrenci	  

Bu	  yıl	  246	  öğrenci	  aldık	  
(almak	  durumunda	  kaldık)	  

D	  I	  mevcudu	  336.	  	  

Dönem	  I	  	  	  	  	  :	  336	  	  
Dönem	  II	  	  	  :	  250	  	  
Dönem	  III	  	  :	  223	  
Dönem	  IV	  	  :	  213	  	  	  
Dönem	  V	  	  	  	  :	  212	  	  	  
Dönem	  VI	  	  :	  228	  	  

	  

Bu	  yıl	  34	  öğrenci	  yatay	  
geçiş	  ile	  fakültemize	  kaUldı	  

57	  yabancı	  öğrencimiz	  var	  



YÖK’e	  Öğrenci	  kontenjanları	  ve	  
Yatay	  Geçiş	  Konularında	  geri	  bildirim	  



Dönem	  I	  Öğrencilerinin	  Bölgelere	  Göre	  	  ve	  
Liselere	  Göre	  Dağılımı	  

5	  
14	   17	   15	  

150	  

35	  

10	  
2,035	   5,691	   6,91	   6,097	  

60,975	  

14,227	  
4,065	  

Akdeniz	  Bölgesi	   Güneydoğu	  Anadolu	  
Bölgesi	  

Doğu	  Anadolu	  Bölgesi	   İç	  Anadolou	  Bölgesi	   Marmara	  Bölgesi	   Karadeniz	  Bölgesi	   Ege	  Bölgesi	  

Öğrenci	  Sayısı	   Yüzde	  

Marmara	  bölgesi	  ağırlıklı	  olmak	  üzere	  ülkemizin	  her	  yerinden	  
öğrenci	  alıyoruz	  

	  Düz	  Lise;	  
5,69	  

Anadolu	  
Lisesi;	  32,52	  

Anadolu	  
Öğretmen	  
Lisesi;	  9,35	  

Anadolu	  
İmam	  Ha?p	  
Lisesi;	  0,41	  

Fen	  Lisesi;	  
33,74	  

Özel	  Lise;	  
0,81	  

Özel	  Anadolu	  
Lisesi;	  8,94	  

Özel	  Fen	  
Lisesi;	  8,54	  









EğiSm	  Donanım	  Kaynağı	  
•  2014	  yılında	  kullanılmak	  üzere	  eğiSm	  donanımı	  için	  
Kalkınma	  Bakanlığından	  1	  Milyon	  TL	  kaynak	  sağlandı.	  	  

•  PlasSnize	  Kadavra	  ve	  doku	  alımı	  	  
•  Toplam	  100	  	  Adet	  	  öğrenci	  mikroskobu	  
•  Spektrofotometre	  
•  Sınav	  güvenlik	  sistemi	  
•  Fizyoloji	  EğiSm	  Modülü	  
•  EğiSm	  maketleri	  
•  Elektronik	  	  alt	  yapı	  güçlendirildi	  
•  EğiSm	  Yazılımının	  I-‐Phone	  ve	  Android	  Entegrasyonu	  
•  ÖğreSm	  üyeleri	  için	  40	  adet	  bilgisayar	  
•  Asistan	  odalarının	  yenilenmesi	  



PlasSnasyon	  kadavra	  
•  Son	  yıllarda	  dünyada	  Up	  eğiSminde	  

plasSnasyon	  yöntemi	  ile	  fikse	  edilmiş	  
kadavraların	  kullanımı	  
yaygınlaşmışUr.	  	  

•  Bu	  yöntemde	  kadavranın	  
disseksiyonu	  ve	  plasSnasyon	  işlemi	  
yaklaşık	  1500	  çalışma	  saaS	  gerekSrir	  
ve	  tamamlanması	  yaklaşık	  bir	  yıl	  alır.	  	  

•  PlasSnasyon	  yönteminde	  kadavra	  
kokusuzdur	  ve	  rahatça	  çıplak	  elle	  
tutulabilir.	  

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



Sınav	  salonlarının	  güvenliği	  ve	  kayıt	  alUna	  
alınması	  sağlandı	  



Öğrencilerimize	  Burs	  Desteği	  
•  Burs	  yönergesi	  hazırlandı	  ve	  şehirdeki	  

kuruluşların	  ve	  kişilerin	  katkıları	  ile	  “Burs	  Fonu”	  
kuruldu	  

•  Burs	  komisyonun	  belirlediği	  öğrencilere	  ayda	  
200	  TL	  burs	  veriliyor	  

•  2012-‐2013	  yılında	  burs	  alan	  öğrenci	  sayısı:	  203	  
•  2013-‐2014	  yılında	  burs	  alan	  öğrenci	  sayısı:	  220	  
•  Ayrıca	  2012-‐2013	  öğreSm	  döneminden	  

iSbaren	  her	  bir	  dönemin	  en	  yüksek	  not	  
ortalamasını	  tuhuran	  birer	  öğrenciye	  bir	  
kereye	  mahsus	  olmak	  üzere	  1000TL	  başarı	  
bursu	  verilmişSr	  

•  2014-‐2015	  EğiSm	  döneminde	  de	  230	  
öğrencimize	  burs	  vermeye	  devam	  ediyoruz.	  



Öğrenci	  AraşUrma	  Programı	  
•  Fakültede	  öğrenci	  ve	  ÖğreSm	  üyelerinin	  bilimsel	  dinamizm	  ve	  verimliliğini	  

arUrmak,	  
•  	  Araş:rmalara	  öğrenci	  ka:lımını	  eği?min	  bir	  parçası	  haline	  ge?rmek,	  

öğrencilerin	  bilim	  kültürü	  ve	  araşUrma	  teknikleri	  ile	  erken	  tanışmasını	  sağlamak	  
ve	  Kocaeli	  Tip	  Fakültesi’ni	  bu	  özellikleri	  ile	  ön	  plana	  çıkarmak,	  

•  Harvard	  Üniversitesi	  ile	  olan	  bağları	  güçlendirmek	  	  ve	  ortak	  projeler	  için	  yeni	  
köprüler	  kurmak,	  

•  	  Öğrencilerin	  bir	  araşUrma	  projesinde	  disiplinli	  bir	  şekilde	  yer	  almasını	  
sağlayarak	  uluslar	  arası	  açılımını	  kolaylaşUrmak	  

Program	  Koordinatörleri	  
•  Doç.Dr.İpek	  Komsuoğlu	  Çelikyurt	  

•  Yrd.Doç.Dr.Özgür	  Mehtap	  
•  Dr.Furkan	  Burak	  (Harvard)	  

10	  öğreSm	  üyesi	  danışmanlığında	  34	  öğrenci	  
kaUldı.	  Daha	  sonra	  sunum	  yapan	  6	  öğrenci	  
arasında	  2	  öğrenci	  seçildi	  ve	  bu	  öğrenciler	  	  

bir	  haua	  süre	  ile	  Harvard’a	  gi�.	  
6	  Öğrencimiz	  ve	  Mentorları	  ile	  Erciyes	  Tıp	  

Fakültesi’ni	  ziyaret	  



2	  

Öğrencilerimiz	  Harvard	  Halk	  Sağlığı	  
Okulu	  ve	  Erciyes	  Üniversitesinde	  



Fizik	  Muayene	  Stajı	  
Dönem	  IV	  başında,	  

öğrencilerinin	  ilk	  hauada	  teorik,	  
video	  ve	  praSk	  uygulamalarla	  
temel	  fizik	  muayeneyi	  daha	  iyi	  
öğrenmeleri	  ve	  hastalarının	  

muayenelerini	  yapabilecek	  bilgi	  
ve	  beceriye	  sahip	  birer	  hekim	  

olarak	  klinik	  stajlara	  
başlamalarını	  hedefleyen	  bir	  

staj	  	  



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.	  	  

•  2013-‐2014	  dönemi	  yaz	  stajına	  
başvuran	  toplam	  öğrenci	  
sayısı	  145	  

•  Başvuran	  öğrencilerin	  44`ü	  
1.sınıf,	  52`si	  2.	  sınıf,	  46`sı	  
3.sınıf,	  3`ü	  ise	  4.	  sınıf	  
öğrencisi	  



İntörn	  EğiSminin	  İyileşSrilmesi	  
•  İntörn	  EğiSm	  

Yönergesi	  senatodan	  
geçirildi	  

•  İntörnlerin	  kimlik	  
taşıması	  sağlandı	  

•  	  Kan	  şekeri	  takibi,	  kan	  alma	  
gibi	  eğiSme	  katkısı	  olmayan	  
minör	  işlerin	  intörnlerce	  
yapılması	  sorunu	  çözüldü.	  	  

•  Kadın-‐Doğum	  AD’da	  
intörnlerin	  NST	  yapma	  
sorunu	  çözüldü	  

•  Primer	  hasta	  sorumluluğuna	  
dayalı	  intörn	  eğiSmi	  
güçlendirildi	  



Çözümleyici	  Vaka	  TarUşması	  ve	  Kanıta	  
Dayalı	  Tıp	  Uygulamaları	  Programı	  

•  Klinik	  öncesi	  eğiSmde	  ayrıca	  “Çözümleyici	  Vaka	  TarUşması/
Kanıta	  Dayalı	  Tıp	  Oturumu”	  2014-‐2015	  eğiSm	  yılından	  iSbaren	  
uygulamaya	  başlandı.	  

•  	  Bu	  amaçla	  olgu	  tarUşmaları	  yapısı	  şu	  şekilde	  yapılandırılmışUr;	  	  
–  Sorunun/sorunların	  tespiS	  (Olgunun	  sorunu	  nedir?),	  
–  Sorunla	  ilgili	  var	  olan	  kanıtlara	  ulaşma	  yöntemleri	  (En	  güçlü	  
kanıtlara	  nasıl	  ulaşılır?),	  

–  Ulaşılan	  kanıtların	  kriSk	  değerlendirmesi	  (Değer	  biçme),	  
–  Elde	  edilen	  kanıtların	  uygulanabilirliği	  

•  Dönem	  4’te	  Pediatri	  stajı	  içinde,	  küçük	  grup	  çalışması	  şeklinde	  
planlanmış	  toplam	  7	  saat	  “Çözümleyici	  Vaka	  TarUşması/Kanıta	  
Dayalı	  Tıp”	  kuramsal	  ve	  uygulama	  dersi	  yer	  almaktadır.	  



Dekanlık	  Öğrencilerle	  ToplanUları	  
Her	  eğiSm	  döneminde	  

2	  toplanU.	  
Etkili	  ve	  verimli	  ileSşim	  

Öğrenci	  
temsilcileri	  



Tıp	  EğiSmi	  Çalıştayları	  



Kütüphane	  ve	  Etüd	  Odası	  
HAFTA%İÇİ%% 08.10%,%22.00%

ÖDÜNÇ,İADE%İŞLEMLERİ%
(Hafta%içi%yapılmaktadır)% 08.10%,%16.20%

CUMARTESİ,PAZAR%
(Ödünç,İade%işlemi%
yapılmamaktadır)%

10.00%,%22.00%

!

İç	  düzenleme	  
ile	  

kütüphanedeki	  
masa	  sayısı	  
85’den	  145’e	  
çıkarıldı.	  	  	  

Ayrıca	  eğiSm	  
bloğunda	  64	  
öğrencinin	  

çalışabileceği	  
bir	  etüt	  odası	  
açıldı.	  Burası	  da	  
gece	  22’ye	  
kadar	  açık.	  

Yeni	  Baskı	  
Başvuru	  
Kitapları	  	  
alındı	  



Öğrenci	  Yemekhanesinin	  Büyütülmesi	  
Öğrenci	  

yemekhane
sine	  290	  m2	  
(230	  kişilik)	  
alan	  eklendi	  
ve	  üçünçü	  
bir	  yemek	  
dağıUm	  
istasyonu	  
açılacak	  



Klinik	  hizmetler	  ve	  döner	  sermaye	  



İSTATİSTİKLER	   2012	  YILI	   2013	  YILI	   2014	  (9	  Aylık)	   2014	  tahmini	  

HASTA	  YATAK	  SAYISI	   710	   709	   700	   700	  
	  

YATAK	  KULLANIM	  ORANI	   77,1	   79	   73,3	   77,7	  

ORTALAMA	  YATIŞ	  GÜN	  
SAYISI	  

6,6	   6,5	   6	   5,9	  

YATIRILAN	  TOPLAM	  
HASTA	  SAYISI	  

30.606	   32.710	   25.061	   33.414	  

ÖLEN	  HASTA	  SAYISI	   676	   620	   440	   586	  

POLİKLİNİK	  SAYISI	   589.834	   608.018	   473.377	   631.169	  

AMELİYAT	  SAYISI	  (Kesi	  
sayısı)	  

30.516	   31.115	   24.349	   32.465	  

DOĞUM	  SAYISI	   1.233	   1.164	   921	   1.228	  

Sağlık	  HizmeS	  Verileri	  
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17	  Ameliyathanede	  19200	  hasta	  ameliyat	  edilmiş	  



Kemik	  İliği	  Nakil	  Ve	  Podoloji	  Üniteleri	  



Pediatrik	  Kalp	  
Kateterizasyonu	  /	  
Anjiyografi	  

•  2014	  yılında	  akSf	  olarak	  başladı.	  
•  Yaklaşık	  50	  çocukta;	  

– DiagnosSk	  ve	  Girişimsel	  
Kateterizasyon	  gerçekleşSrildi.	  
•  Kardiyak	  debi	  ve	  indeks	  ölçümleri	  
•  Pulmoner	  vazoreak?vite	  tes?	  
•  PDA	  coil	  oklüzyonu	  
•  ASD	  “device”	  oklüzyonu	  
•  Koarktasyona	  balon	  anjiyoplas?	  
•  Kapak	  stenozuna	  balon	  valvuloplas?...	  



Pediatrik	  Kalp	  
Cerrahisi	  

•  2014	  yılının	  2.	  yarısında	  
akSf	  olarak	  başladı.	  
–  ASD	  onarımı	  
–  VSD	  onarımı	  
–  Koarktasyon	  onarımı	  
–  PDA	  ligasyonu	  
–  Pulmoner	  banding	  
– MBT	  Şant	  operasyonu	  



Erişkin	  ve	  Çocuk	  Karaciğer	  
Transplantasyonu	  İçin	  ruhsat	  alındı	  

•  24	  Eylül	  2014	  tarihinde	  sağlık	  
bakanlığı’na	  Karaciğer	  Nakil	  
merkezi	  amacıyla	  başvuru	  
yapıldı.	  	  

•  Başvurumuzda	  başhekim	  
Transplantasyon	  merkezi	  
Mesul	  müdür	  

•  Sorumlu	  hekimler	  Yrd.	  Doç.Dr.	  
Tonguç	  Utku	  Yılmaz,	  Prof.Dr	  
Sade�n	  Hülagü	  

•  23	  Aralık	  2014	  günü	  Sağlık	  
Bakanlığı	  heyeS	  ziyareSni	  
tamamladı	  ve	  ruhsat	  verdi	  

Transplantasyon	  ekibindeki	  
diğer	  hekimler	  

Prof.Dr.	  Zafer	  UTKAN	  
Prof.Dr.	  Zehra	  Nur	  BAYKARA	  
Prof.	  Dr.	  Aynur	  Yazıcı	  
KARADENİZLİ	  
Prof.Dr.Hale	  Maral	  KIR	  
Prof.Dr.	  Yeşim	  GÜRBÜZ	  
Prof.Dr.	  Ümit	  TURAL	  
Prof.Dr.	  Zelal	  Ekinci	  
Doç.Dr.	  Erdem	  OKAY	  
Doç.Dr.	  İbrahim	  Halil	  Ulaş	  
BİLDİRİCİ	  
Doç.Dr.	  Nagihan	  İnan	  GÜRCAN	  
Doç.Dr.	  Ayşen	  Aydoğan	  
Yrd.Doç.Dr.	  Zehra	  İpek	  Arslan	  
AYDIN	  
Yrd.Doç.Dr.	  Necmi	  EREN	  
Mehmet	  YALMAN	  



•  Nuh	  Çimento	  Vakx’ndan	  
620.000	  TL	  kaynak	  
sağlandı.	  İstenildiği	  
zaman	  kullanılabilecek	  

Bu	  iki	  proje	  	  kaynak	  
bekliyor	  



2015	  için	  Hastaneye	  Sağlanan	  Kaynak	  
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KALEM	   TUTAR	  

TIBBİ	  DONANIM	   4.000.000	  
İNŞAAT	   1.000.000	  



Döner	  Sermaye	  
2012	   2013	   2014	  (EKİM)	   2014	  

(TAHMİNİ)	  

GELİR	   142.961.861	   152.580.673	   127.180.874	   158.392.194	  
	  

GİDER	   156.447.354	   175.977.841	   144.486.460	   173.383.000	  

GELİR	  GİDER	  
FARKI	  

13.486.000	   23.3.97.000	   14.991.000	  

BORÇ	   35.883.020	   59.257.117	   71.135.036	   74.248.000	  

EK	  ÖDEME	   39.535.144	   40.779.398	   34.247.200	   41.096.000	  

BORÇ/GELİR	   0,25	   0,39	   0,46	  

EK	  ÖDEME/
GELİR	  

0,28	   0,27	   0,27	   0,26	  

PLK	  HASTA	  
SAYISI	  

589.834	   608.018	   631.169	  
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Özel	  muayane	  gelirleri:	  2013:695.965,56	  
2014	  Ekim	  Sonu:	  7.435.580,88	  



Ekim	  2014	  sonu	  iSbarıyla	  bazı	  üniversite	  
hastanelerinin	  borç	  durumu	  

Borç	   Borç/gelir	  oranı	  

Akdeniz	  üniversitesi	   124.313.160 % 54 

Ankara	  Üniversitesi	   224.475.961 % 74 

Çukurova	  Üniversitesi	   138.848.767 % 80  

Dokuz	  Eylül	  Üniversitesi	  
	  

150.118.388 % 71 

Erciyes	  Üniversitesi	  
	  

54.139.241 % 23 

Karadeniz	  Teknik	  Üniversitesi	  
	  

74.752.673 % 55 

Uludağ	  Üniversitesi	   69.075.102 % 36 

Kocaeli	  Üniversitesi	   76.007.712 % 53 



NegaSf	  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	  HaSpoğlu	  
Maliye	  Bakanlığı	  Bütçe	  Mali	  

Kontrol	  Genel	  Müdürü	  
Edirne,	  22-‐23	  
Mayıs	  2014	  







50	  milyon	  civarında	  bir	  borç	  var	  
ama	  bu	  rakam	  Aralıkta	  45	  olur,	  

Ocak	  ayında	  55	  olabilir.	  
Borcumuz	  var	  ama	  bunu	  

karşılama	  oranımız	  kötü	  değil.	  
Bu	  üniversitelerde	  yapısal	  bir	  
genel	  sorun.	  Biz	  ağır	  hastaları	  

alıyoruz,	  örneğin	  yoğun	  
bakımda	  bir	  hasta	  yaqğı	  zaman	  
bize	  zarar	  yazıyor.	  Peki	  onun	  

fişini	  çekip	  öldürelim	  mi?	  Biz	  
kamu	  hizmeS	  
yapıyoruz.	  Borç	  

kamunun	  borcu.	  Trakya	  
Üniversitesi’nin	  borcu	  değil.	  
Yoğun	  bakımda	  her	  yaUş	  zarar	  
yazıyor.	  Her	  beyin	  ameliyaU	  
zarar	  yazıyor"	  diye	  konuştu	  	  Trakya	  Üniversitesi	  Rektörü	  Prof.	  Dr.	  

Yener	  Yörük	  



Taşeron	  sistemi	  
Ülkemiz	  uzun	  
yıllardır	  çalışma	  
yaşamının	  en	  

önemli	  sorunu	  olan	  
“Taşeron	  sistemi”	  	  
bu	  yıl	  Soma’daki	  
cinayet	  benzeri	  

kaza	  ile	  
zihinlerimize	  

kazındı.	  
	  



Taşeron	  sistemi	  
•  Neslihan.	  	  
•  Tanıdığım	  en	  

iyi	  insanlardan	  
birisi	  

•  16	  ve	  9	  
yaşında	  iki	  
çocuğu	  var	  

•  Eşi	  çalışmıyor	  
•  Eline	  900	  TL	  	  

geçiyor	  



Uzmanlık	  eğiSmi	  



•  Fakültemizde	  314	  
ana	  dal,	  34	  yan	  
dal	  asistanı	  var.	  	  

•  Asistan	  Akademik	  
Kurulu’nun	  ilki	  19	  

Aralık	  2012,	  
ikincisi	  18	  Aralık	  
2013	  tarihlerinde	  

yapılmışUr,	  
üçüncüsü	  	  16	  
Aralık	  2014’de	  

yapıldı.	  

Asistan	  Akademik	  Kurulu	  KurumsallaşU	  



Asistan	  Akademik	  Kurulu	  2014	  



Asistan	  odaları	  yenilendi	  



Kurslar	  

•  İleSşim	  becerileri	  	  
•  Temel	  ve	  ileri	  yaşam	  
desteği/resüsitasyon	  

•  Kan	  ve	  Kan	  Ürünleri	  
•  Bu	  kurslar	  2013	  yılından	  
iSbaren	  yapılmakta	  ve	  her	  
asistanın	  en	  az	  bir	  kez	  bu	  
kursları	  alması	  sağlanmaya	  
çalışılmaktadır	  



Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  
Tıpta	  Uzmanlık	  Öğrencileri	  “EğiSm	  ÖğreSm	  ve	  Sınav	  

Yönergesi’	  yenilendi	  

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi 
(3 Temmuz 2014 Tarihli Üniversite Senatosu toplantısında kabul 

edilmiştir) 
Amaç 
Madde 1- Bu Yönerge Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim/Bilim 
Dallarında yapılacak Uzmanlık eğitimi ve öğretiminin ilgili kanun, tüzük ve 
yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları 
düzenler. Bu yönerge 26 Nisan 2014 tarihli Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği 
dikkate alınarak hazırlanmıştır. 



‘Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  	  
Uzmanlık	  Tezi	  Hazırlama	  Yönergesi’ yenilendi	  

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Uzmanlık Tezi Hazırlama Yönergesi* 

( 18 Eylül 2014 Tarihli Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir) 
Amaç 
Madde 1 - Bu yönerge Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı 
anabilim dallarındaki uzmanlık tezi çalışmaları hazırlanır ve 
yazılırken uyulması gereken kuralları belirler. 

*Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Dili Kurulu adına Prof. Dr. Emin Sami Arısoy’un danışmanlığında hazırlanmıştır. 



AraşUrma	  ve	  yayın	  
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KOU ADRES GÖSTERİLEREK YAPILAN YURT DIŞI BİLİMSEL YAYINLAR                                                              
TIP FAKÜLTESİ 

WEB of SCIENCE 2000-2014

SCI	  Yayın	  Sayısı	  2000-‐2014	  

2014	  
rakamları	  
Mayıs	  
sonu	  
iSbarıyla	  



Kalkınma	  Bakanlığı’na	  Proje	  



Yayın	  Ödülleri	  2015	  

•  Yayın	  ve	  aUf	  ödüllerinin	  2013	  ve	  2014	  yılı	  
içinde	  elimizdeki	  bütçe	  ölçüsünde	  verilmesine	  
karar	  verildi.	  

•  Başvurular	  31	  Ocak	  2015’	  e	  kadar	  toplanılacak.	  
•  Başvurular	  AraşUrma-‐Yayın	  Destek	  Komisyonu	  
taraxndan	  değerlendirilerek	  ödüle	  hak	  
kazananlar	  ve	  ödül	  miktarlarına	  karar	  
verilecek.	  



Novo	  Nordisk	  ARGE	  
•  Kocaeli	  Üniversitesi-‐Novo	  Nordisk	  AR-‐GE	  
anlaşması	  26.06.2015	  tarihine	  kadar	  bir	  yıl	  
süreli	  uzaUlmışUr.	  

•  AR-‐GE	  fonundaki	  parayla	  yayın	  yayın	  teşvik	  
ödülleri,	  Harvard	  projesinin	  sürdürülmesi,	  
podoloji	  ünitesinin	  eksikliklerinin	  
tamamlanması	  gibi,	  daha	  önce	  başlaUlan	  
faaliyetlerin	  devamı	  sağlanmaktadır.	  



Klinik	  AraşUrmalar	  
Halen	  akSf	  süren	  çalışma	  sayısı	   46	  

Çalışma	  yapan	  bölümler	   Çocuk	  Endokrinolojisi,	  Çocuk	  Enfeksiyon	  
Hastalıkları,	  	  Endokrinoloji	  ve	  Metabolizma	  
Fizik	  Tedavi	  ve	  Rehabilitasyon,	  
Gastroenteroloji,	  Göğüs	  Hastalıkları,	  Göz,	  
Kardiyoloji,	  Nefroloji,	  Nöroloji,	  Onkoloji,	  Tüp	  
bebek	  
	  

Çalışılan	  firmalar	   QuinSles	  ,	  Astra	  Zeneca,	  Amgen,	  Sanofi	  
Novo-‐Nordisk,	  NovarSs,	  Roche,	  Chiesi	  
Mitsubishi,	  MSD,	  CardiorenSs,	  Icon	  
	  

DEKART-‐Klinik	  AraşUrmalar	  Birimi	  



İki tanesi  yürütülmekte olan   ve üç tanesi 2014 yılında alınan toplam beş TÜBİTAK Projesi; 
1.  SHSY-5Y Hücre Hattında FTO (Fat Mass And Obesity-Associated) Mutasyonlarının Etkilerinin Proteomik Yaklasımlar Kullanılarak 

Karakterizasyonu. SBAG-113S319, TÜBITAK 1001 PROJESI, Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç. Dr.Aylin KANLI, 2013 (225 050 TL) 
2.  Dört Farklı Kaynaktan Izole Edilmis Mezenkimal Kök Hücrelerde Yeni Yüzey Membran Proteinlerinin Arastırılması, Tanımlanması Ve 

Biyomarker Olarak Kullanım Potansiyellerinin Incelenmesi. SBAG- 113S387, TÜBITAK 1001 PROJESI, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr.Murat 
KASAP, 2013 (237 850 TL) 

3.  Üç farklı protein kaynagı kullanarak gestasyonel diyabetin patofizyolojisinin ortaya çıkarılması: plasenta, abdominal kas ve omental yag 
dokusu. 114S412, TÜBITAK 1001 PROJESI, Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Zeynep CANTÜRK, 2014 (189 000 TL) 

4.  Endometrium kanseri ve endometrial hiperplazi dokularında 2D-DIGE yöntemiyle proteomiks analizi. 214S323, TÜBITAK  3001 PROJESI, 
Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. İzzet YÜCESOY, 2014 (57 000 TL) 

5.  Gestasyonel diyabetik hastalarda kan plazması çözünür faktörlerinin beta hücre çoğalma, apoptoz ve işlevine olan etkilerinin belirlenmesi. 
114S411, TÜBITAK 1001 PROJESI, Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Halime KENAR, 2014 (40 000 TL) 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı destekli proje; 
1.  Kocaeli Üniversitesinde Troponin I ve CK-MB tanı kitlerinin üretilmesi. TR42/13/GPD/1, Doğu Marmara Kalkınma 

Ajansı (MARKA), Proje Koordinatörü: Prof.Dr. Aynur KARADENİZLİ, 2013(250 000 TL) 

Destekleyen	  Kuruluş	   2014	  yılında	  alınan	  projeler	   Şu	  an	  yürütülen	  projeler	   Tamamlanan	  Projeler	   Toplam	  Destek	  Miktarı	  

TÜBİTAK*	   5	  (998.000	  TL)	   5	   2	  (400.000	  TL)	   1.	  148.000	  TL	  

MARKA	   -‐	   1	  (250.	  000	  TL)	   -‐	   250.	  000	  TL	  

DİĞER	   1	   1	  (25.	  000	  TL)	   -‐	   25.	  000	  TL	  

Toplam	   6	   7	   2	   1.423.000	  TL	  

DEKART-‐	  Proteom	  AraşUrmaları	  Birimi	  2014	  yılı	  
yürütülen	  projeler	  



Hastanemiz döner sermayesine katkısı; 
Laboratuarımızda gerçekleştirilen işbirlikleri ile diğer 
üniversitelerdeki araştırmacılara verilen hizmetler sonucu 2014 
yılında Hastanemiz döner sermayesine 53 100 TL 
kazandırılmıştır. Bu miktarın 2015 yılında arttırılmasına yönelik 
çalışma ve işbirlikleri devam etmektedir. 
 
2014 yılı içerisinde düzenlenen kurslar; 
1.  III. Temel Klinik Proteomiks Uygulamaları Kursu - 14-16 

Nisan 2014 (13 araştırmacı) 
2. VI. Temel Klinik Proteomiks Uygulamaları Kursu – 23-25 

Haziran 2014 (15 araştırmacı) 

İşbirliği	  gerçekleş?rilen	  bölümler	  

KOU	  Mikrobiyoloji	  AD.	   KOU	  Kalp	  ve	  Damar	  Cerrahisi	  AD.	  

KOU	  Nöroloji	  AD.	   KOU	  Kadın	  Hastalıkları	  ve	  Doğum	  AD.	  

KOU	  Fizyoloji	  AD.	   	  KOU	  Histoloji	  ve	  	  Embriyoloji	  AD.	  

KOU	  Tıbbi	  GeneSk	  AD.	   KOU	  Diyabet	  ve	  Obezite	  araşUrma	  Lab.	  

KOU	  Genel	  Cerrahi	  AD.	   KOU	  İç	  Hastalıkları	  AD-‐Nefroloji	  ,	  Endokrinoloji	  ve	  Metabolizma,	  Romatoloji	  Bilim	  Dalları.	  

KOU	  Göz	  Hastalıkları	  AD.	   KOU	  İç	  Hastalıkları	  AD-‐Romatoloji	  Bilim	  Dalı.	  

KOU	  KÖGEM	  	   KOU	  Çocuk	  Sağlığı	  ve	  Hastalıkları	  AD.	  

KOU	  Kardiyoloji	  AD.	   Bilim	  Üniversitesi	  Klinik	  Biyokimya	  AD.	  



DioB	  Projeler	  
•  TUBITAK  1001 - 114S411: Gestasyonel diyabetik hastalarda 

kan plazması çözünür faktörlerinin pankreas beta hücre 
çoğalma, apoptoz ve işlevine olan etkilerinin belirlenmesi/ 
Bütçe: 240 000 TL 

      KOU- Ankara Y. Beyazıt Hst.- Kopenhag Üniv. ortak projesi 
 
•  KOU BAP 2014/064: Plasenta ve göbek bağı vasküler yapısı 

ve bileşenlerinin kapsamlı analizi ile Gestasyonel Diyabetik 
anne ve yenidoğanının vaskülopati geliştirme riskinin 
belirlenmesi/ Bütçe: 35 000 TL 

      KOU-Kyoto Üniv. ortak projesi 
 
•  KOU BAP Hızlı Destek Projesi 2014-99: Diyabete Bağlı 

Gelişen Ayak Yaralarının Tedavisinde İyileşmeyi 
Hızlandıracak Biyomalzeme Temelli Yara Örtüsünün 
Diyabetik Sıçan Modelinde İncelenmesi/ Bütçe : 5 000 TL 

 
•  İnsan pankreas duktal hücrelerinden beta hücre neogenezi 

ve etkili biyolojik ajanların belirlenmesi: Desteksiz 
yürütülmekte 

      KOU- Ankara Y. Beyazıt Hst.- Kopenhag Üniv. ortak projesi 
 
 

DEKART-‐Diyabet	  ve	  Obezite	  
AraşUrma	  Birimi	  

Kyoto	  Üniversitesi’nden	  
Yeni	  Bir	  AraşUrmacı	  

KaUldı	  



Uygulamalı	  BiyoistaSsSk	  Kursu	  



Hekim	  Kimliği,	  Kurum	  Kültürü,	  
sürekli	  eğiSm	  ve	  	  	  	  toplumsal	  

çalışmalar	  	  



Hekim	  Kimliği	  ve	  Temiz	  Giyinmek	  



Öğrenci	  Konserleri/Dans	  kursları	  



Satranç	  Turnuvası	  Başladı	  



	  İleri	  Endoskopik	  Anterior	  Kafa	  Tabanı	  Kursu	  



	  Öğrencilerimiz	  diyabet	  kamplarında	  ve	  14	  
Kasım	  Dünya	  Diyabet	  Günü	  Etkinliği	  



Fakültemiz	  web	  sitesi	  istaSsSkleri	  
1	  Ocak-‐	  20	  Aralık	  2014	  

Kocaeli	  Tıp	  Mobil	  



Son	  söz	  yerine...	  



Tıp	  Fakültelerinin	  yapısal	  sorunları	  
• Öğrenci	  kontenjanlarında	  ve	  öğrenci	  hareketlerinde	  
kontrolsüz	  arUş	  

• Üniversite	  hastanelerinin	  sağlık	  sistemi	  içinde	  yeterli	  
değeri	  bulmaması	  ve	  SUT	  fiyatlarının	  yetersizliği	  

• Üniversite	  hastanelerinde	  hizmete	  ağırlık	  
verilmesinden	  kaynaklanan	  misyon	  çaUşması	  

• Performans	  sisteminin	  yozlaşUrıcı	  etkisinden	  
kaynaklanan	  sorunlar	  

• Asistan	  sayılarında	  azalma	  
• Taşeron	  sisteminden	  kaynaklanan	  çalışma	  barışı	  
sorunları	  



Başlıca	  kurumsal	  ilerlemeler	  
•  Bilimsel	  ve	  İnsancıl	  Bir	  Up	  anlayışında,	  toplumsal	  sorunlara	  duyarlı,	  

yapıcı,	  öğrencileri	  ile	  arkadaş	  fakülte	  kimliği	  
•  Öğrencilermiz	  için	  burs	  sistemi	  kurulması	  
•  BiyoistaSkSk	  AD	  ve	  AraşUrma-‐Yayın	  Birimi	  kurulması	  
•  ÖğreSm	  üyeleri,	  asistanlar,	  hastane	  çalışanları	  ile	  etkili	  ileSşim	  ve	  

huzurlu	  bir	  çalışma	  ortamı,	  adil,	  dengeli	  ve	  şeffaf	  performans	  
dağıUmı	  

•  Akreditasyon	  sürecinin	  tamamlanması	  
•  EğiSm	  için	  1	  milyon	  TL	  kaynak	  yaraUlması	  ve	  kullanılması	  
•  Büyük	  Acil	  ve	  Çocuk	  Acilin	  yeniden	  düzenlenmesi	  ve	  genişleSlmesi	  
•  Kemik	  İliği	  Nakli	  Ünitesinin	  yapılması	  	  ve	  Çocuk	  Kemik	  İliği	  Nakli	  

ünitesi	  için	  ruhsat	  alınması	  
•  Tüp	  Bebek,	  Patoloji,	  Klinik	  AraşUrma	  Merkezi’nin	  genişleSlmesi	  



Başlıca	  kurumsal	  ilerlemeler	  
•  17	  öğreSm	  üyesi	  kazandırıldı	  
•  Kütüphane,	  öğrenci	  yemekhanesi	  ve	  fotokopi	  genişleSldi	  
•  Asistan	  akademik	  kurulunun	  kurumsallaşması,	  asistanlara	  sınav	  

sonrası	  maaş	  ödenmeye	  devam	  edilmesi	  
•  Fakültenin	  tanıUmı,	  kurumsal	  kimliğinin	  güçlendirilmesi,	  

bilinirliğinin	  arqrılması	  
•  Girişimsel	  çocuk	  kardiyoloji	  ve	  konjenital	  kalp	  cerrahisi	  hizmeSnin	  

başlaUlması	  
•  KC	  transplantasyon	  çalışmaları	  ve	  ruhsat	  alınması	  
•  Ayaktan	  hemodiyaliz	  ünitesi	  kurulması	  için	  son	  aşamaya	  gelinmesi	  
•  Fizik	  Muayene	  Stajı,	  Yaz	  Stajı,	  İntörn	  eğiSminin	  güçlendirilmesi	  

konusundaki	  çalışmalar	  
•  Emeklilik	  törenlerinin	  kurumsallaşması	  



Hekimlik	  Andı	  
Yönergesi	  



Teşekkürler	  



Tebrikler/Başarılar	  





Hepinizin	  ve	  fakültemizin	  yolu	  	  açık	  
olsun	  sevgili	  arkadaşlarım	  


