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´ 19. yy sonlarında D. Rockefeller ve Harvard 
üniversitesinin rektörü (1869-1909) Charles W. Eliot 
arasında şöyle bir konuşma geçer:  

´ “Rockefeller’in Eliot’tan bir world class üniversite 
talebi vardır. Olabilirliğini  sorar. Eliot cevap olarak 50 
milyon dolar ve 200 yıl ister.”  



´ Chicago üniversitesi bu amacına 20. yy’da 20 
yılda ulaşır, fakat 100 milyon dolar harcar. 

´ Cornell üniversitesinin Katar’da 2002 yılında 
kurduğu Tıp Fakültesi için 750 milyon dolar 
harcanmıştır.  

´ Pakistan hükümeti yeni kuracağı Mühendislik, Fen 
ve Teknoloji üniversitelerinin her biri için 700 milyon 
dolar harcamayı planlamıştır. 



Dünya sıralamasında bir üniversite 
yaratabilmek için  
ne yapılıyor? 

´ Varolan kurumlar upgrade ediliyor 

´ Varolan ve iyi çalışan üniverisiteler, fakülteler, 
enstitüler, bölümler ilişkilendiriliyor, birleştiriliyor 

´ Yeni kurumlar kuruluyor 





Dalian Medical School 

1947  kurulmuş 

10.000  öğrencisi  var 

1730 Phd öğrencisi var 

 

 

1947 Clinical Medicine 

1986 Division of Social Humanities 

1999 Medicial Psychology and Mental Hygiene 



Dalian Medical University offers a chiefly 5-year training 
program for medical students and a 3-year program for 
graduate students. The continuing education of Dlmedu 
has been developing very successfully. After over 50 
years' endeavor, a series of well-structured disciplines 
with distinctive features has been established. There are 
12 undergraduate specialties each with its own training 
objectives. The teaching and learning environment is 
nice. There are 12 colleges, 4 teaching departments, 3 
divisions and 33 off-campus teaching bases , offering 58 
major courses. Dlmedu aims at training qualified 
medical doctors and scientists and technicians of the 
21st century. 







    College of Stomatology  1993 
•  Basic 

•  Repair 

•  Ortopedic 

 

Collge of Cosmetelogy 1993 
•  Hair beauty 

•  Surgical Cosmotology 

•  Skin Caring 

 

 

 
 

(Japonya-Tayvan-HongKong’dan Öğretim Üyeleri ile Çalışıyor.  
Yılda 484 öğrenci yetiştiriyor) 



Dep. Of Labarotory Diagnostic 
Medicine 1997 

•  Moleculer Biology of Tumours 

•  İnovation of Diagnostic  Tecniques 











 
 

Başka kültürlerle temas kurmak 
gerekiyor 

Uluslararasılaşma 
Study in Turkey 

2014 



Yükseköğrenimde 
Uluslararasılaşmanın Geleceği 

´ 2012: dünyada 3,6 milyon uluslararası 
öğrenci var. 

´ 2020 için beklenti: 
7 milyon (UNESCO)  



Türkiye için beklentiler 

´ 2015: 100 bin 

´ 2020: 150 bin (DEİK-Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu) 







´ Etki değeri yüksek araştırmalara 
yönelmek gerekiyor 

´ Yabancı dil (ingilizce) 



Üniversitede okuyan öğrencilerin yıllara 
göre değişimi (1974-2014) 



v 

Farklı yükseköğretim programlarından mezun olanların 
oranları (1982-2012) 



En çok doktora öğrencisi 
olan üniversiteler (2013) 



´  Üniversitelerde fakültelerde sınıflarda ders yapılıyor 

´  Enstitüler derece veriyor 

´ Araştırmaları nerede yapacağız? 

´ ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDE 



´ Tematik alanlarda doktora programı 
yürüten enstitüler geliştirilmeli 

Örnek:  

´ Dalian Medicial School örneği 



´ Doktora eğitimindeki çeşitlilik 

´ Doktora derecesi için süreler 

´ Doktora sürecinin yönetimi ve denetimi 

´ Doktora sürecinin inovasyona yaratacağı ivme 

´ Seçilen konuların ülkenin ve bölgenin sorunlarına ve 
gelişmesine sağladığı katkı 

 

Bu konuların dikkatle ve ivedilikle gözden geçirilmesi gerekiyor 

















YAYINLAR 

                                                                                                                                                                                                 

1994 6 
ATIFLAR 1995 4 

2000 167 1996 23 
2001 248 1997 47 
2002 301 1998 70 
2003 391 1999 77 
2004 575 2000 80 
2005 793 2001 94 
2006 1162 2002 100 
2007 1605 2003 166 
2008 2069 2004 272 
2009 2651 2005 288 
2010 3317 2006 328 
2011 3633 2007 390 
2012 4471 2008 417 
2013 4959 2009 434 

TOPLAM 28074 2011 468 
2012 529 

2013 557 





´  Kocaeli Üniversitesi’nin gelecek 10 yılda üzerinde önemle 
durması gereken hedefleri: 

´ Nitelikli büyümeye geçişi sağlamak 

´  Kendine ve ülkeye akademik insan kaynağı yetiştirmek 

´  Yabancı dil eğitimini daha fazla öne almak (ingilizce) 

´  Şimdiden araştırmada yetkinlik göstermeye başlamış 10 
araştırma merkezi ve birimi daha çok destekleyerek bu 
alanlarda öne çıkmak 

´  Uluslararası görülebilir olmak 

´ Uluslararası öğrenciler 

´ İkili anlaşmalar 

´ Web of science yayınları 

´  Tıp Fakültesi için: 

´ Yurtdışı tıp fakülteleri ile daha yakın bağlantı kurmak 

´ Tıp Fakültesi bünyesinde doktora programlarını çoğaltmak 




