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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	  ka^lanlar	  

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

Prematüre	  ReSnopaSsi	  
Tanı	  ve	  Tedavisinin	  
GelişSrilmesi	  

SitogeneSk	  
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,	  

Haceiepe	  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	  
•  Araş^rma	  ve	  yayın	  
•  Kurumsal	  tanı^m	  /Sosyal	  	  sorumluluk	  faaliyetleri/
Toplan^lar	  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	  ar^ş	  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	  haoalık	  staj	  destekli	  Öğrenci	  Araş^rma	  
Programı	  başla^ldı	  

•  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	  Araş^rma	  Programı	  
1.  Fakültede	  öğrenci	  ve	  ÖğreSm	  üyelerinin	  bilimsel	  dinamizm	  ve	  verimliliğini	  

ar^rmak,	  
2.  	  AraşArmalara	  öğrenci	  kaAlımını	  eğiCmin	  bir	  parçası	  haline	  geCrmek,	  

öğrencilerin	  bilim	  kültürü	  ve	  araş^rma	  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	  araş^rma	  projesinde	  disiplinli	  bir	  şekilde	  yer	  almasını	  
sağlayarak	  uluslar	  arası	  açılımını	  kolaylaş^rmak	  

Program	  Koordinatörleri	  
•  Doç.Dr.İpek	  Komsuoğlu	  Çelikyurt	  

•  Dr.Furkan	  Burak	  (Harvard)	  

10	  öğreSm	  üyesi	  danışmanlığında	  
34	  öğrenci	  ka^ldı.	  Daha	  sonra	  

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



Öğrenci	  Araş^rma	  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	  varyan^nın	  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	  haoa	  
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	  toplan^-‐Birinci	  

basamak	  kurumlarında	  eğiSmle	  ilgili	  sorunlar	  sürüyor	  
•  İki	  kez	  “Program	  Değerlendirme	  Kurulu”	  toplan^sı	  yap^k.	  Tıp	  

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

ilerleyemedik)	  
•  Preklinik	  dönem	  programına	  “	  Vaka	  tar^şması”	  	  ve	  “Sanat/

sosyal”	  derslerin	  kondu	  
•  TODUP	  	  başlangıcına	  Araş^rma	  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	  tanı^mı	  çalışmalarına	  devam	  edildi	  



Körfez	  Fen	  ,	  Kocaeli	  Anadolu,	  Cahit	  Elginkan	  
Anadolu	  Liselerinde	  tanı^m	  toplan^ları	  



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	  eyler.	  

•  Sınav	  sistemi	  ile	  ilgili	  sorunlar	  sürüyor	  
(Tekrar	  sorular,	  hekimlik	  bakımından	  
önemli	  noktalar	  yerine	  ayrın^ların	  
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	  arzrılması	  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	  toplan^	  yapıldı	  
•  Finalin	  zorunlu	  olması	  seçeneği,	  D	  V	  staj	  döngüsünde	  değişiklik	  ve	  

geri	  bildirim	  gibi	  konular	  ayrın^lı	  	  olarak	  tar^şıldı	  
•  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	  toplan^	  5	  Haziran	  2014’de	  yapıldı	  



Öğrencilerimiz	  fakülte	  ortamını	  zenginleşSriyor	  

Rektörlük	  kupası	  2.ci	  olduk	   Mutlu	  Çocuklar	  Parkı	   TODUP	  sunumları	  

EğiSm	  Programı	  
hazırlık	  toplan^sı	   “Hayallere	  Köprü	  Kuruyoruz”	  Projesi	  Kapsamında	  “Bilgi	  

Yarışması	  	  



Fakültemiz	  Öğrencilerimizin	  “	  Hayallere	  Köprü	  
Kuruyoruz”	  Projesi	  ve	  Gölbaşı	  ZiyareS	  

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

•  1	  adet	  Pc	  	  
•  Adıyaman	  Gölbaşı	  
İlçe	  ve	  Köy	  
okullarına	  dağı^ldı	  



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	  ar^rılması	  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	  
başla^ldı	  

•  KC	  transplantasyonu	  için	  ruhsat	  başvurusunda	  bulunuldu	  
•  Hastane	  yataklarının	  daha	  etkin	  kullanımı	  için	  adımlar	  a^ldı	  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	  

ÖZE L 	  MUAY E NE 	  GE L İR
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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	  sa^şını	  
öneren	  
poliSkaların	  
ülkemiz	  ^bbına	  	  
zarar	  verdiğini	  
düşünüyoruz.	  



Kemik	  İliği	  Nakli	  Ünitesi	  



• Nuh	  Çimento	  
Vak{’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	  haoa	  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	  	  ka^lımı	  ile	  yapılan	  
	  	  Kocaeli	  İl	  Sağlık	  Koordinasyon	  

Toplan^sı-‐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	  ^p	  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	  

•  Araş^rma	  görevlisi	  kadrolarının	  dağı^mında	  üniversite	  
hastanelerinin	  geri	  planda	  kalmaması,	  desteklenmesi	  

•  Araş^rma	  Merkezleri	  Yasası’nın	  bir	  an	  önce	  çıkmasının	  
sağlanması	  ve	  ^p	  fakültelerinin	  araş^rma	  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	  tara{ndan	  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	  



Araş^rma	  ve	  Yayın	  



AkSviteler	  
•  Araş^rma	  ve	  yayın	  birimi	  kurumsallaş^rıldı	  
•  Harvard	  “Doktora	  Sonrası	  Araş^rıcı	  Ziyaret	  
Programı”	  

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

•  Viroloji	  ve	  anSkor	  	  araş^rma	  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	  EğiCm	  ve	  AraşArma	  Hastanesi	  	   3	   	  	   	  	   	  	  

Kocaeli	  Büyükşehir	  Belediyesi	   	  	   	  	   2	   	  	  

TOPLAM	   107	   15	   6	   5	  



Araş^rma	  ve	  Yayın	  Destek	  Birimi	  ile	  DEKART	  
Tanı^m/Paylaşım	  Toplan^sı-‐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	  ka^lmış^r.	  	  

•  	  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	  Araş^rma	  Hastanesi	  Adacık	  Araş^rma	  Laboratuvarı	  
ve	  Erciyes	  Üniversitesi’nden	  ^p	  doktoru	  ve	  genç	  araş^rmacılar	  ka^lmış^r	  	  

•  	  Sempozyum,	  fakültemiz	  açısından	  bu	  alanda	  yeni	  uluslararası	  ve	  ulusal	  araş^rma	  
işbirliklerine	  {rsat	  yaratmış^r	  

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



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	  Araş^rmalar	  Birimi	  (KABİ)	  	  



     	  Klinik	  Araş^rmalar	  Birimi	  (KABİ)	  

•  12	  Haziran	  2014	  iSbari	  ile	  akSf	  olarak	  yürüyen	  araş^rma	  
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	  araş^rıcı	  	  ödemeleri,	  
danışmanlık	  ve	  konuşmacı	  bedelleri,	  tedavi	  bedelleri,	  
klinik	  araş^rma	  kapsamındaki	  tetkik	  ve	  tedaviler	  dahildir.	  



Kocaeli	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  
Diyabet	  ve	  Obezite	  Araş^rma	  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	  

	  



Toplan^lar/	  Ulusal	  düzeydeki	  Girişimler/
Kurumsal	  Tanı^m	  /Sosyal	  	  sorumluluk	  

faaliyetleri/	  





Tüp	  Bebek	  Merkezimizin	  Tanı^mı	  



14	  Mart	  Programı	  



14	  Mart	  Resmi	  Töreni	  



Kanser	  Haoası	  Toplan^sı	  -‐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	  ka^lacak	  

•  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	  Toplan^sı-‐15	  Mayıs	  2014	  

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

taşeron	  sistemi	  hepimizin	  sorunu.	  
Buşekilde	  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	  gigi	  

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	  anla^r:	  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	  yaygınlaş^rdığı	  faydacılık,	  elde	  etmek	  

istediğiniz	  şeyi	  nasıl	  elde	  eyğiniz	  ile	  ilgilenmiyor.	  
Ne	  	  yazık	  ki	  	  siyaset	  kurumu	  	  diğer	  anlama/hissetme	  yollarını	  bir	  kenara	  iy.	  Bilimin,	  sana^n,	  

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	  


