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Belirlenen hedeflere gore hedJf sorumlusu oları farkh iiniversitelerin diş hekimliği fakültesi idari

kadrosunda yer alan öğretim üyeleri talaflndalı hazrrlanan hedef içeıikleri hazırlandr. Bu hedeflere

göre yapılmasl gerekenler belirlpndi ve yapılan toplantıda hep birlikte tartışılarak görüşler hazlrlarıdı,

Buna göre her hedefiçin ayn olarak hazırlanan görüşler aşağıda yer almaktadır,

A, KurumsallaşmaJaaliyeı afuLının amacı: Sürdürülebilirliğini garanti altına alacakve amaçlarına

ıılaşmasını s ağlayac ak kurums al bir modelin oluşturulması,

HeıIef I. Diş hekimliği dekqılar konseyi kurumsal yapısı için sürdürülebilir bir finansal modeli

oluşturmak (Prof. Dr. Galsüm AK, İstanbul Ü.)

Diş Hekimliği Fakülteleri Dekanlar konseyinin kurumsal yapıya kawşturulmasl ve siirekliğinin

sağlanması ile finansal tu/nutı*., o1uşturulması açısından değerlendirildiğinde, Kamu

kaynaklarına yönelik finansal giderleri Analitik Bütçe Sınrflandırmasına İıişkin Rehberin Temsil ve

Tanıtma Giderleri başlıkL mağdesinde özetle "Makam sahibi veya yetkili krldığı amirlerin takdiri

esas olmak suretiyle temsil ve ağıılamanın gerektirdiği her tiirlü giderleri. . . . . ..ile yine aynı maddede

içinde makamln gerekli gördüğü temsil, ağırlama, hediye, tören giderleri .... " hiikmü kapsamrnda

giderler karşılanabilir.

Ancak Başbakanl* Genelgesi 2007/3 tasamıf tedbirleri kapsamınd4 "Uluslararası toplantılar ile

milli balramlar hariç, açılış, konferans, semineı, yıldöniiırnü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara

ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler diizenlenmeyecek, hediye ve

diğer adlar altında ödeme ya!ılmayacaktır..., hükmü gereği ancak Başbakanlıktan izin alınması

halinde, 4734 Sayılı Kanunun 21lf ve 22ld maddelerine göre Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıüm

ihaleleri yapılabilir.

Dekanlar Konseyi ulaşım gideıle i ıçin 6245 Sayılı Harcırah Kaııunun 42 maddesinde özetle "Geçici

bir görev ile başka bir yere göldeıilenlere, görev mahalline vanş tarihinden itibaıen bu kanuna göre

verilen gündelikler..." ile Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehberinin Yurtiçi Geçici Görev

yollukları "yurt içinde yapılacak geçici görevlendirmeler için istihdam şekline bakılmaksrzrn kamu -a

personeline yapılacak ödemelel..." başlıklı hlıkmü ile ulaşım giderleri karşılanabilir.

kurumsal ve fınansal yapıya kaıuşturulması yöniinde yapılan, mevzuatlaı araştmalan neticesinde,

5018 Sayılı Kamu Mali Yone{imi ve Kontrol Kanunun 29 maddesinde " Gerçek veya tizel kişilere

kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandınlamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat
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sağlanamaz. Ancak, genel yonJtim kupsa.ındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörtilmüŞ olmak

kaydıyla; karnu yaraıı gözetileıek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere

yardım yapılabilir." hükmü geleği (belediye vb kuruluşlardan yardım) tüzel kişilik ve fınansal yapı

oluşturulması buna yönelik giderlerin gerçekleştirilrnesi için Demek, Vakıi Biılik seçenekleri

değerlendirildi. Yiiksek Öğretim Kurumu,nun Diş Hekimliği Dekarılaı Konseyini kurumsal kimlik

olarak tanrması adına gerekli g|rişimlerin de yapılması yönitıde görüş sunuldu,

Diş Hekimliği Dekanlar konseyinin kurumsal kimliğe kawşması finans problemlerinin çözülmesine

de destek olabileceği düştinüldii.

5253 Sayılı Demekler Kanununa göre demek tanrml, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla

yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacl gerçekleştirmek İizere, en az yedi gerçek veya ti.izel kişinin,

bilgi ve çalışmalannı siirekli olarak birleştirmek suretiyle oluştuıdukları ttizel kişiliğe süip kişi

topluluklarını temsil etmektedir. Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tiizel kişiler, önceden izin

almaksızrn demek kurma hakkına sahiptir.

Demeğinmalikaynaklaniçinva.t<ıflardanfinansaldestek,kongreçerçevesindeyiiriitülen

faaliyetlerden, Genel Yönetim Kapsamındaki kamu idarelerinin (belediyeler vb) bütçelerinde

öngörülmüş olmak kaydıyla ]ardr- yuprl-*r, demek üyelerinin aylık aiclah gibi konulaıda mali

kaynak oluşturulabilir.

Heılef 2. 2017 yıtı sonuna kadar Diş Hekimliği Dekanlar Konseyinin hırumsal yapısı için

sürdırülebilir bir tüzel kişilik qluşturmak (Prof. Dr, Zeynep YEŞLL DWMUŞ, RrE Ü,)

Göstergeler:

a. kurumsallaşma konulu bir sunum yapılması (durum tespitidir: Biz ne durumdayız? Başkaları

nasıl yapmış? M"uruo|t nedir?)Bu hedefe ulaşmak için paydaş tespiti yapıIır. Paydaşlar ile

bir li kte eyl em lis ı e s i o luşturulur.

b. kurumsal hafızanın ka|ıcı olmasını sağlayacak prensiplerin belirlenmesi._
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c. Yürü tme kurulu veya 'lbaşkan, başkan yardımcısı ve selrreterden" oluşan heyet ile tüm dış

paydaşlarla tanışma ve yeni kurumsal politikanın duyurulması için ziyaretler planlanması

d. Bilgi güvenliği politillasının belirlenmiş olması (bilgi saklama, erişim ve yedekleme

pr ensipleri b elirlenmiş olmalıdır)

e. Liderlik eğitiminin tüm iç paydaşlara verilmiş olması,

f. Diş Hekimliği Dekanları Konseyi'nin yasal alt yapısının tamamlanmış olması,

kurumsallaşma çalışmaları bir stireç kapsamında siirdiiırüliirken mutlaka hedefleri ve metotlarr

net bir biçimde tanımlanrhış, çıktıları nitelik ve nicelik açrsından öIçülebilen, gerekli tiim

kaynakların elde edilebilir o,Imasına özen gösterilen ve hangi zamanda nelerin yapılacağının

planlandığı bir yapı içerişinde uygun bir kurumsallaşma yol haritasının ortaya konulmasr

geıekmektedir.

ın ekimli Ko 'n asa alt tam la
^Kurum a ıt

B. Eğitimfaaliyet alanının a)acı: Ü1kemizde verilmeae olan mezuniyet öncesi ve sonrası tüm eğitim

aktivitelerinin standardizasyonunun sağlanması ve kalitesinin arttırılması,

Hedef 1. (Jluslararası standartlarda mezuniyet öncesi diş hekimliği eğitimi verilmesi için 2017

yılı sonuna kadar gerekli modelin oluşturulması (Doç. Dr Didem ÖZDEMLR ÖZENEN, Yeditepe

ü.)

GöStergeler:

a, Çekirdek eğitim programının (DUÇEP) YÖK tarafından onaylanmış olması,

b. yeni fakültelerin tisa|ıs eğiıimine başlayabilmesi için gerekli olan asgari lciterlerinin

belirlenmesi ve YOK tarafından onaylanması

c.Mevcııtaltyapıveakademisyenkapasitesinini)zerindeöğrenciverilenfaktiltelerin

kontenjanlarınınyenidendeğerlendirilmesiveyaartırılmamasıiÇinYÖKnezdinde

gir i ş iml er de bulunulmqs ı,

2O15 yıtında taslağı tarnamlanan Diş hekimliğinde Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (DUÇEP)

yayınlanmıştrr. Fakültelere, TDB ve tiim paydaşlara gönderilmiştir, 2016 yılında YÖK tamfından

kabul edilerek fakültelere bildirilmiştir. Fakiılteler eğitim-öğretim programlarını tasarlarken

DUÇEP'e uygunluk olması istenmektedir,
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eerekliliği eörüsüldü.

Hedef 2. (Jlııslararası stanğartlarda mezuniyet sonrası diŞ hekimliği eğitimi verilmesi iÇin 2017

yılı sonıına kadar gerekli modelin oluşturulması (Prof, Dr. Işıl KÜÇÜKAY, Okan Ü,)

Mezuniyet sonrasl eğitimiçr hem sağhk bilimleri enstitülerİnİn master ve doktora programları

olarak hem de DUS merkeli sınavı aracılığıyla Sağlık Bakanlığınrn uzmanlrk Programları olarak

devam etmektedir.

önünde bulundurmaları gerekliliği eörüşüldü.

Hedef 3. 2017 yılı kadar sürekli "mesleki getişim eğitim modeli'nin" uluslararası

s t andar tl ar da oluş turulmas ı Dr. Meriç KARAPINAR KAZANDAĞ, Yeditepe Ü.1

Ülkemizde mesleki gelişim için TDB kredi vermektedir, belirli miktarda kredi toplayan

diş hekimlerine teşvik sertifika verilmektedir fakat diş hekimleri çalışmaya devam etmek

için kredi toplamak zorunl değildirler.

C. Araştırma faaliyet alanını|ı amacı: Ülkemizde ytirütülmekte/yiırütülecek olan bilimsel araŞtrma

faaliyetlerinin bilime katkısınln geliştirilmesi için ilgili tiım paydaşlar ile iletiŞimin ve etkileŞimin

arttırılacağı ortamlar hazırlamAk.

Heclef t. 2017 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslararası araştırma desteklerinin takiP edilerek

fakıiltelerin bilgitendirebileceği ve yol gösterilebileceği bir birim l«ırulması (DoÇ. Dr. Yurdanur

UÇAR, Çukurova U,)
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Hedef 2. 2017 yılı sonuna kadar ülk çapında bilimsel araştırma konusunda mükemmeliyet

merkezlerinin oluşıurulmasınd kathda bulunacak bir modelin hazırlanması (prof, Dr. sedat

çOLIĞLU, yeditepe ü )

Üniversitelerimizdeki araştınla potansiyeline ivme kazandrrmak, iiıııiversitelere, araştırma

projelerinin seçiminde özerk ve özgür bir sistem yerleştirmek, iiniversitelerin kurumsallaşmasını ve

özgünleşmesini sağlamak ve pğrencilerini sorgulayıcı ve araştırmacı biıeyler olaıak yetiştirmek

amaçlarına yönelik olarak Rektörliiklere bağlı BiLİMSEL ARAşTIRMALAR KoNsEyİ (BAK)

oluşturulması ve ilgili üniversitedeki araştrmacılann sundukları araştırma projelerin gerçekleşmesi

için yeterince destek sağlayaraİ< dışa bağımlılığı azaltılması konulan görüşüldü,

D. Hizmet faaliyet alanrnın amacr: Hizmet faaliyetlerinin eğitime ve aIaştumaya yönelik olarak

kul]anılmasının ve bilimsel geİişmelerin doğru biçLmde lıizmete yaışıtıl.aTak diğer kurumlar için rol

model olunmasınrn sağlanması

Hedef 1. 20]7 yıtı sonuna kadar diş hekimliği hizmet maliyetlerinde eğitim giderlerinin de göz

önüne alındığı bilimsel bir maliyet analizinin yapılmış olması (Doç, Dr, Batu Can YAMAN,

Osmangazi Ü.)

Diş hekimliği fakültelerindeki eğitiminde birlikte ele alındığı durumlarda maliyetlerin

hesaplanmasrndaki karşılaşf abilecek riskler

. Üniversitelere bağlı diş hekimliği fakültelerinin gelirlerindeki ve harcama kalemlerindeki

öncelikler ve farklıtık]ar; öğrenci gelirleri, bağh bulunduklan vakfin katkrlan, döner

sermayeleri ve karşıl.ığmda fakültelerin maliyetleri, öğıencilerden alınan harçlar, devlet

katkılan, döner sermaye girdileri sonucunda fakültelerin maliyetleri

. Temel öğrenci demirbaş ve sarf malzeme maliyetlerinin karşllanmasındaki farklıhklardır,

(öğrencilerin aldıklan r|e/veya fakültelerin kaışıtadıkları aletler ve sarf malzemeler)
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Bi]imsel süreçleri içselleştirememiş, rasyonel sorgulamalardan yoksun toplumlar geri

kalmaktadırlar. Diş hekimliği alanında ulusal araştırma politikalan tanımlarrmah ve araŞtırmalaİda

öncelikli alanlar be] irlenmelIdir.
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personel sayıları ve bu personeller için ödenen performanslar, ek ödenekler ve maaşlann

farkhhklan olarak tanımlanmaktadır.

Bir mali et nalizi ıla ilm hekiml fakültelerinin öneticile varsa kalite
a

zmanları letme/kamu netim sa kuru larr netict den uzınanlarrn

bulund uğu hir calıŞ ma bu kurulması reklili ru u

Hedef 2. 2017 yilı sonuna kadar eğitim ve araştmayl dikkate alarak geri ödeme kurumları ile

sürdürülebilir bir flnansman m

Göstergeler:

pdeli oluıturmak (Prof. Dr. Nimet ÜıNlÜ, Selçut Ü,1

a. sGk,da alınan kararlarda diş hekimliği mesleğinin etkinliğini artırabilmek için sGk Bilim

Kıırulu,nda mevcut oları diş hekimi sayısının artırılması için mevzuat değiŞikliği yapıIması,

b. sGk,nın kaliteli hizmeti ödüllendirecek şekilde yeniden düzenlenmesini sağlamak (örneğin

dolguücretinin6aydabirdeğil2ytdabirödenmesiniyebusürededüşendolgununyapan

kurum tarafından ücrqtsiz yapılmasını veya dolguyu yenileyen kuruma ödenip dolguyu ilk

yapan kurumdan mahsup edilmesini sağIamak),

c. Sağlık Bakanlığı'nın diş tedavi hizmet kalitesini de değerlendirmesinin sağlanması

sosyal güvenlik kurumu $DsM 
ve çoğu devlet iiırıiversite hastanelerinin fatura ödemelerini ya

%30 kesinti üzerinden ya da global bütçe yöntemiyle yapmaktadır,

Fakat, Diş Hekimliği Fakültelerinin ise bunların dışında,Fatura İnceleme Usul ve Esaslan,na

göre değerlendirilerek kesintileıi yapılmaktadır

izmetini v nku rumlarrn tedavi kalitelerini
Sa lık Bakanh ı dis tedavisi h

d erlendiem esl

ta ıldı. niversitede

ücret

edi tedavi hizm etlerlnın

u rınln
^

m oldu

en atla rrıl kli

d ted hizm

e iti ıl ı. Di he li

ln
o

lendirilmesi d di e lerinden far o

tedaviler ln in fatura inc eme us lvees larrnda ki l<rsıtlama
^z|

rln eniden

düzenlemesi ereklili üldü

HeıleJ 3. 2017 yılı sonuna sağlık hizmetiiunum kahy'esi ile ilgili otoritelerin faaliyetlerinin

yönlendirilmesini sağlayacak bir model (Prof, Dr, Remziye SIVACI, Afyon Kocatepe Ü,)
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Bugün Sağlık Bakanlığına tağL Ağız Diş Sağlığı Merkezleri tiin Tükiye'de yaygınlaşmış, hatta

daha geniş olanaklara sahip Ağız-Diş Hastanelerinin de sayrsı artmaya başlamıştır, Aıcak buna

pu.ulJ uçrl- Diş Hekimliği fakülteieri uzmanlann hizmet verdiği A$z Diş Sağlığı Merkezleri

gibi bir algı ortaya çıkarmaktadır. Fakültelerin öncelikle eğitim ve araştırma kuruluşları olduğrınun

gereküstdüzeyyönetimeğereksehalkadahaaçıkifadeedilmesivebufarkrndalığrnyaratılması

gerekmektedir.BuaşamadansonraSağlıkBakarılığınınsağladığıhizmetlereparalel3.Basamak

sağlık hizmeti sunumu datıp kolay ve daha ulaşılabilir olacaktır,

2016 ÖSYM verilerine göre 2 milyon 255 bin 386 aday iiniversite slnavrna başvuruştur, Diş

HekimliğiFakültelerine9irmekiçinadaylartercihettiklerifakülteyegöreilk11600-37000kişi

arasınagirmekzorundadır.Aynlsmavagirenbirçokadayıgeridebırakaıakdişhekimliği

fakültesinegiren,5yıilıkzorlubireğitimigeridebırakandişhekimlerininmaddivemanevi

beklentileriüstseviyelerdedir.Doktorayapandişhekimisayısıdahadadüşükseviyededir.

osu la alı and hekim le kse ve mental nl rln ka dao
Yo unl tem

hakh olarak etirüksek bekleme dir. eden ve men tal olarak rul hekimin

calısan olarak mutsuz olmava baş lar
aklında maddi kavgrlar da ver almava baslavınc a bir

ve verimi dü er. Bu ne enle hekimi akad em enlerin erforman ve zel mua ene

retleri ile kars tı daha makul
Buna ilave olarak; SGK üc ucretlerinin TDB

diş hekimleri tarafında n vanılan bir
Sev ivelere cekilmes i serektiği düsünüld

ulama TDB
^

rr Devlet kurum larında d hekim lerinin tr mala ki
^u

alarrndaki bu farlon azaltrlm asl ve
sGK sUT fivatlarının 3-4 katıdır. D hekim liği uvpu

fivatla ivilestirm esi önerilm ekted lr.
TDB listes i ile karsrla§tlrrla rak SGK sUT nntn

Prof, Dr, R,Figen KAPTAN

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V,

Piş Hekimliği Dekanlar Konseyi Shatejik Plan Alt Komisyonu Başkanı
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