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Tıp Fakültesi 1992 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlı olarak
kurulmuş ve 1996 yılında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Tıp Fakültemiz
2006 yılında çıkan 5467 sayılı kanunla yeni kurulan Düzce Üniversitesi’ne bağlanmıştır.
Tıp Fakültemizin Dahili, Temel ve Cerrahi Bilimler Bölümlerine bağlı 39 Anabilim
Dalında, 39 profesör, 19 doçent, 44 yardımcı doçent, 1 Uzman, 154 araştırma görevlisi (tıpta
uzmanlık eğitimi öğrencisi), toplam 257 akademik kadro ve 717 öğrencisiyle ile eğitim –
öğretim ve sağlık hizmeti verilmektedir.
Tıp Fakültemiz ilk mezunlarını 2001–2002 eğitim öğretim yılında vermiştir. Tıp
Fakültemizden bugüne kadar 612 pratisyen hekim, 401 uzman hekim mezun olmuştur.
Tıp Fakültesi bünyesinde yılda 3 sayı olarak “Düzce Tıp Fakültesi Dergisi” adında 1
bilimsel dergi çıkarılmaktadır. Tıp Fakültesi Dergisi 1999 yılından günümüze 51 sayı olarak
yayınlanmış ve elektronik ortamda yayınlarını okuyucuları ile paylaşmaya başlamıştır. Düzce
Tıp Fakültesi Dergisi İndex Copernicus Doaj, Ulakbim Türk Tıp Dizini, Pleksus Türk
Medline ve Ebsco indexleri tarafından taranmakta olup, Uluslararası hakemli dergi
statüsündedir.
Nitelikli bir tıp eğitimi için; kaliteli öğrenci, iyi bir fiziki alt yapı ve olağanüstü sıcak,
etkin öğrenci-öğretim üyesi iletişimi amaçlanmaktadır. Tıp, doğruluğu ve başarıları her
kesimden insanı ilgilendiren uygulamalı bir bilimdir. Tıp Fakülteleri, eğitim ve araştırmaların
yanı sıra, sağlık hizmeti de vermektedir. Yalnız tedavi edici hekimlik değil koruyucu hekimlik
uygulamaları da verilen hizmetin bir parçasıdır. Hizmetin niteliği yönünden bölgenin sağlık
alanına yönelik beklentileri de cevaplamaya çalışılmaktadır. Hastane, morfoloji binası ve
merkezi dersliklerde yürütülen hizmetlerde modern laboratuvarlar, projeksiyonlu- mikrofonlu
amfilerde modern cihazlarla uygulamalı ve teorik eğitim-öğretim uygulanmaktadır.

Prof.Dr. Safinaz ATAOĞLU
Dekan

I.
GENEL BİLGİLER
A. Misyon
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Avrupa standartlarına uygun mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası
üstün nitelikte hekim yetiştirmeyi, kaliteli tedavi hizmeti sunmayı ve koruyucu sağlık hizmetlerini
desteklemeyi, tıp araştırmaları alanında yüksek kaliteli araştırmalar üretmeyi, ilgili kuruluşlar ve
enstitülerle aktif işbirliği yapmayı, Düzce ilinin kalkınmasına ve Düzce ilinde ve Türkiye’de hekimlik
eğitimi ve uygulamasının gelişimine katkıda bulunmayı ve ürettiklerini toplumla paylaşmayı görev
edinmiştir.
Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde tıp eğitiminin yanı sıra sağlık hizmetlerinde ve bilimsel
araştırmalarda önde gelen tıp fakültelerinden biri olmak.
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Yetki
5467 sayılı kanunun ek 58 maddesine gore daha evvel Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı
iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak kurulmuştur.
Görev
a. Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun
ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli
düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,
b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak,
milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu
tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda
insangücü yetiştirmek,
c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz,
yazı ve diğer araçlarla yaymak,
d. Fakültemizin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini
ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak,kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak
suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu
kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini
bildirmek,
e. Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen
kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,
Sorumluluklar
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı olarak Düzce Üniversitesi Rektörüne Karşı 2547 Sayılı
Kanunun 16. maddesinde belirtilen
(1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri
arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
(2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor
vermek,
(3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi
ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,
(4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini
yapmak,
(5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve
geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal
hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir
şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında,
takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1.3. Eğitim Alanları Derslikler

Eğitim Alanı

Amfi

Sınıf

Atölye
Bilgisayar

Kapasite
Kapasite
Kapasite
Kapasite
Kapasite
Kapasite

0-50
51-75
76-100
101-150
151-250
251+
TOPLAM

3

Diğer
2

Toplam

12

2

1

17
1
1

1

1

3

Eğitim Alanları Derslikler
Amfi
Sınıf
Atölye
Bilgisayar Laboratuvarı
Araştırma Laboratuvarı
Diğer Laboratuvarlar

Laboratuvarlar
Araştırma
12

1

Sayı

19

Toplam Alan
(m2)
1
3
1
12
2

165
234
78
883
156

1.4. Sosyal Alanlar
1.4.1. Yemekhane, Kantin ve Kafeterya
Kantin/Kafeterya
Kantin/Kafeterya
Kantin

Adet
1

Kapalı Alan
(m2)

Kapasite
(Kişi)
128

50

Toplantı ve Konferans Salonları

Kapasite
(Kişi)
Kapasite 0-50

Toplantı Salonu
(Adet)
1

Konferans Salonu
(Adet)

Toplam
1

Kapasite 51-75
Kapasite 76-100
Kapasite 101-150
Kapasite 151-250
Kapasite 251+
TOPLAM
Kaynak: Tüm Akademik ve İdari Birimler(Güncel resim ekleyiniz)

1

1.6. Hizmet Alanları

Ofis Sayısı
Alan(m2)
Akademik Personel
49
1428
İdari Personel
17
672
TOPLAM
66
2100
Kaynak: Tüm Akademik BirimlerAkademik ve İdari Birimler (Güncel resim ekleyiniz)

Personel Sayısı
258
21
279

Birim bazında büro olarak kullanılan kapalı alan miktarı

2015
12000
2000

Kapalı Alan Miktarı (m2)
Personel Başına Düşen Kapalı Alan Miktarı (m2)

2016
12000
2100

1.9. Ambar ve Arşiv Alanları
2015

Ambar
Arşiv
TOPLAM
Kaynak: Tüm Akademik ve İdari Birimler

Sayı
(Adet)
2
6
8

2016
Alanı
(m2)
300
95
395

Sayı
(Adet)
2
6
8

Alanı
(m2)
300
95
395

1.

Örgüt Yapısı
Prof.Dr. Safinaz ATAOĞLU
Dekan
Prof.Dr. Recep ÖZMERDİVENLİ
Dekan Yardımcısı

Doç.Dr. Abdulkadir İSKENDER
Dekan Yardımcısı

Dekan
Prof.Dr. Hulusi KEÇECİ
Dahili Tıp Bilimleri
Bölüm Başkanı
Adli Tıp A.Dalı

Aile Hekimliği A.Dalı

Prof.Dr.Ali TEKİN
Cerrahi Tıp Bilimleri
Bölüm Başkanı

Anesteziyoloji ve
Reanimasyon A.Dalı

Prof.Dr.Şerif DEMİR
Temel Tıp Bilimleri
Bölüm Başkanı
Anatomi A.Dalı

Genel Cerrahi A.Dalı

Biyoistatistik ve Tıbbi
Bilişim A.Dalı

Beyin ve Sinir Cerrahisi
A.Dalı

Fizyoloji A.Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hast. A.Dalı

Enfeksiyon ve Klinik
Mikrobiyoloji A.Dalı
Göğüs Hast.A.Dalı

Kadın Hast. Ve Doğum A.Dalı
Üroloji A.Dalı

Tıbbi Biyokimya A.Dalı

Göğüs Cerrahi A.Dalı

Tıbbi Biyoloji A.Dalı

Kalp-Damar Cerrahi A.Dalı

Tıbbi Mikrobiyoloji A. Dalı

Plastik ve Rekonsrüktif
Cerrahi A.Dalı

Biyofizik A.Dalı

Deri ve Zührevi Hast. A.Dalı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
A.Dalı
Halk Sağlığı A. Dalı

İç Hastalıkları A.Dalı
Göz Hastalıkları A.Dalı
Kardiyoloji A.Dalı
Kulak Burun Boğaz Hast.
A.Dalı
Nöroloji A.Dalı

Nükleer Tıp A.Dalı

Ruh Sağlığı ve Hast.A.Dalı
Radyodiyognostik A.Dalı
Tıbbi Farmakoloji A.Dalı

Histoloji ve Embriyoloji
A.Dalı

Ortopedi ve Travmatoloji
A.Dalı
Tıbbi Patoloji A.Dalı

2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
3.2. Teknolojik Kaynaklar
Teknolojik Kaynaklar

2015
301
7
308

Masaüstü Bilgisayar
Dizüstü Bilgisayar
TOPLAM
Kaynak: Tüm Akademik ve İdari Birimler

2016
318
10
328

Artış Oranı (%)
%5.6
%42.8
%6.49

Diğer Teknolojik Kaynaklar

2014
40
1
1
4
2
1
44
2
107
186
-

Projeksiyon
Slayt Makinesi
Tepegöz
Episkop
Barkot Okuyucu
Baskı Makinesi
Fotokopi Makinesi
Faks
Fotoğraf Makinesi
Kameralar
Televizyon
Yazıcı
Tarayıcı
Müzik Setleri
Mikroskoplar
DVD ve Cd okuyucuları
Laboratuvar Cihazı
Diğer Teknolojik Kaynaklar
Kaynak: Tüm Akademik ve İdari Birimler

2015
41
1
1
4
2
1
1
2
57
2
111
257
-

2016
43
1
1
5
2
1
1
3
59
2
163
285
-

3. İnsan Kaynakları
4.1. Akademik Personel
2015 Yılı
Dolu
51
30
41

Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
Öğretim Görevlisi
Okutman
Çevirici
Eğitim-Öğretim Planlamacısı
Araştırma Görevlisi
Uzman

2016 Yılı
Boş

141
1
264

TOPLAM

Dolu
39
19
44

Artış/Azalış
Boş

Oranı(%)

154
1
257

Kaynak: Personel Daire Başkanlığınca genel olarak dolduracaktır. Diğer Birimler sadece dolu kadrolarını belirteceklerdir.

Akademik Personelin Görev Yaptığı Birimler ve Unvanlarına Göre Kadro Dağılımı
BİRİMLER

Rektörlük
Tıp Fakültesi
Teknik Eğitim Fakültesi

Profesör

Doçent

Yardımcı
Doçent

39

19

44

Öğretim
Görevlisi

Okutman

Araştırma
Görevlisi

Uzman

Toplam

154

1

257

Orman Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
İşletme Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Akçakoca Trz.İşt.ve Otel. Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu
Düzce Meslek Yüksekokulu
Akçakoca Meslek Yüksekokulu
Gölyaka Meslek Yüksekokulu
Gümüşova Meslek Yüksekokulu
Cumayeri Meslek Yüksekokulu
Çilimli Meslek Yüksekokulu
Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ormancılık Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
TOPLAM

39

19

44

154

1

257

Kaynak: Personel Daire Başkanlığınca genel olarak dolduracaktır. Diğer birimler sadece kendileriyle ilgili alanını doldurup
diğer alanlar birim raporunda silinecektir.

4.1.1. Akademik Personelin Yaşa Göre Dağılımı
Kadın
21-25 Yaş
26-30 Yaş
31-35 Yaş
36-40 Yaş
41-50 Yaş
51-Üzeri

Kişi Sayısı
Erkek

Toplam

Yüzde(%)
Sayı/Toplam
Sayı

9
7
16
60
37
97
22
22
44
9
22
31
11
32
43
6
20
26
TOPLAM
117
140
257
Kaynak: Personel Daire Başkanlığınca genel olarak doldurulacaktır. Birimler kendi birimilerine ait bilgilerini dolduracaktır.

4.1.2. Akademik Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

0-3 Yıl
4-6 Yıl
7-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl
21- Üzeri
TOPLAM

Kadın
54
28
9
11
7
8
117

Kişi Sayısı
Erkek
32
25
11
17
16
39
140

Yüzde(%)
Toplam
86
53
20
28
23
47
257

4.1.4. Akademik Personel Atamaları/Ayrılmaları
2016 Yılında Atanan Akademik Personel
Profesör

Doçent

Yardımcı
Doçent

Öğretim
Görevlisi

Okutman

Araştırma
Görevlisi

Uzman

Toplam

3

5

13

-

-

71

-

92

Kaynak: Personel Daire Başkanlığınca genel olarak doldurulacaktır. Birimler kendi biriminin bilgilerini dolduracaktır.

2016 Yılında Ayrılan Akademik Personel
Profesör

Doçent

Yardımcı
Doçent

Öğretim
Görevlisi

Okutman

Araştırma
Görevlisi

Uzman

Toplam

İsteğe Bağlı Emeklilik
1
-1
Yaş Haddinden Emeklilik
Malulen Emeklilik
Naklen Ayrılma
3
-33
36
İstifa
1
2
14
17
Vefat
-Diğer Sebepler
10
13
2
-11
36
TOPLAM
15
13
4
58
90
Kaynak: Personel Daire Başkanlığınca genel olarak doldurulacaktır. Diğer Birimler kendi biriminin bilgilerini dolduracaktır.

4.1.6. Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel
Profesör

Doçent

Yardımcı
Doçent

Öğretim
Görevlisi

Okutman

Araştırma
Görevlisi

Uzman

Toplam

2547/40-b
2547/40-d

3
3
1
7
TOPLAM
3
3
1
7
Kaynak: Personel Daire Başkanlığınca genel olarak doldurulacaktır. Biriminde belirtilen Kanun maddelerine göre görevli

personel varsa doldurulacak, aksi takdirde herhangi bir bilgi doldurulmayacaktır.
Not: Yukarıda belirtilen personel sayısı aşağıdaki tablolar şeklinde rapora eklenecektir.

2547/40-d.Madde
NO
1
2
3
4
5
6
7

ADI-SOYADI

GELDİĞİ KURUM

Prof.Dr.Ali Haydar PARLAK

BOLU İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr.Mualla POLAT

BOLU İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Yrd.Doç.Dr.Betül ŞEREFLİCAN

BOLU İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr.Fatma Behice CİNEMRE

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr.İbrahim CANER

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr.Ayten ERDOĞAN

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr.Hakan ERTİN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

4.2. İdari Personel
Kadın
8

Genel İdari Hizmetleri Sınıfı
Teknik Hizmetleri Sınıfı
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
Din Hizmetleri Sınıfı
Yardımcı Hizmetler Sınıfı
TOPLAM

1
1
10

Dolu Kadro Sayısı
Erkek
6
2
3
11

Toplam
14
2
1
4
21

Boş Kadro
Sayısı

D
Tıp Fakültesi
TOPLAM

14
14

B

D

B

2
2

D

B

D

B

D

B

1
1

D
4
4

Toplam

Yardımcı
Hizmetler

Din
Hizmetleri

Avukatlık
Hizmetleri

Teknik
Hizmetler

Genel
İdari
Hizmetler

BİRİMLER

Sağlık
Hizmetleri

Kaynak: Personel Daire Başkanlığınca genel olarak doldurulacaktır. Diğer Birimler kendi biriminin bilgilerini dolduracaktır.

B

D

B

21
21

4.2.1. İdari Personelin Eğitim Durumu
Kişi Sayısı
Yüzde(%)
Erkek
Toplam
İlköğretim
2
3
Lise
1
3
Ön Lisans
1
6
Lisans
6
8
Yüksek Lisans ve Doktora
1
1
TOPLAM
10
11
21
Kaynak: Personel Daire Başkanlığınca genel olarak doldurulacaktır. Diğer Birimler kendi biriminin bilgilerini dolduracaktır.
Kadın
1
2
5
2

4.2.2. İdari Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı
Kişi Sayısı
Yüzde(%)
Kadın
Erkek
Toplam
0-3 Yıl
3
1
4
4-6 Yıl
1
3
4
7-10 Yıl
2
1
3
11-15 Yıl
3
3
16-20 Yıl
1
4
5
21- Üzeri
2
2
TOPLAM
10
11
21
Kaynak: Personel Daire Başkanlığınca genel olarak doldurulacaktır. Diğer Birimler kendi biriminin bilgilerini dolduracaktır.

4.2.3. İdari Personelin Yaşa Göre Dağılımı
Kişi Sayısı
Yüzde(%)
Kadın
Erkek
Toplam
21-25 Yaş
26-30 Yaş
3
4
7
31-35 Yaş
1
1
2
36-40 Yaş
2
3
5
41-50 Yaş
3
2
5
51-Üzeri
1
1
2
TOPLAM
10
11
21
Kaynak: Personel Daire Başkanlığınca genel olarak doldurulacaktır. Diğer Birimler kendi biriminin bilgilerini dolduracaktır.

4.2.4. Engelli İdari Personel
Kadın
Genel İdari Hizmetleri Sınıfı
Teknik Hizmetleri Sınıfı
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Yardımcı Hizmetler Sınıfı

Kişi Sayısı
Erkek
1

Toplam
1

Toplam İdari
Personele Oranı

TOPLAM
1
1
Kaynak: Personel Daire Başkanlığınca genel olarak doldurulacaktır. Diğer Birimler kendi biriminin bilgilerini dolduracaktır.

4. Sunulan Hizmetler
5.1. Eğitim-Öğretim Hizmet ve Ürünleri
5.1.1. Öğrenci Sayıları
2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi Öğrenci Sayısı
Fakülteler
Birim Adı
Erkek

I. Öğretim
Kız
Toplam

Erkek

II. Öğretim
Kız
Toplam

Toplam
Erkek
Kız

Fen Edebiyat Fakültesi
Orman Fakültesi
Teknik Eğitim Fakültesi
Tıp Fakültesi
325
392
325
392
Mühendislik Fakültesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
İşletme Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
TOPLAM 325
392
325
392
Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca genel olarak doldurulacaktır. Diğer Birimler kendi biriminin bilgilerini dolduracak.

Genel
Toplam

717

717

5.1.3. Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı
2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi
717

Toplam
Öğrenci Sayısı
Toplam
Öğretim Üyesi Sayısı
Ort. Öğretim Üyesi
Başına Düşen Öğrenci Say.
Kaynak: Akademik Birimlerce doldurulacaktır.

102
7,03

5.1.6. Yeni Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı

Fakülteler
Yüksekokullar
Meslek Yüksekokullar

LYS
Kontenjanı
113

LYS Sonucu
Yerleşen
113

Boş Kalan
-

Doluluk Oranı
(%)
%100

TOPLAM
113
113
%100
Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca genel olarak doldurulacaktır. Diğer Birimler kendi biriminin bilgilerini dolduracaktır.

2014-2016 Yılları arası LYS Kontenjanlarına Yerleşen Öğrenci Sayıları
2014-2015

2015-2016

2016-2017

LYS Kontenjanı

113

113

113

LYS Sonucu Yerleşen

113

113

Doluluk Oranı

%100

%100

113
%100

5.1.7. LYS Sonucu Dereceye Giren Öğrencilerin Düzce Üniversitesi Tercih Sayıları
Başarı Sıralaması
Başarı Sıralaması
(İlk 50.000 Giren)
(İlk 100.000 Giren)
Tercih Eden Öğrenci Sayısı
Tercih Eden Öğrenci Sayısı
2014-2015 Eğitim Öğretim Dönemi
113
2015-2016 Eğitim Öğretim Dönemi
113
2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi
113
Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca genel olarak doldurulacaktır. Diğer Birimler kendi biriminin bilgilerini dolduracaktır.

5.1.8. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı
Kız
17

Fakülteler
Enstitüler
Yüksekokullar
Meslek Yüksekokullar

Erkek
34

Toplam
51

TOPLAM
17
34
51
Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca genel olarak doldurulacaktır. Diğer Birimler kendi biriminin bilgilerini dolduracaktır.

2014-2016 Yılları Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları
Kız
Erkek
Toplam
2014-2015 Eğitim Öğretim Dönemi
9
11
20
2015-2016 Eğitim Öğretim Dönemi
16
28
44
2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi
17
34
51
Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca genel olarak doldurulacaktır. Diğer Birimler kendi biriminin bilgilerini dolduracaktır.

5.1.9. Yatay ve Dikey Geçişle Gelen Öğrenci Sayıları
Yatay Geçişle Gelen Öğrenci Sayısı
Kız
Erkek
Toplam
6
6
12

Dikey Geçişle Gelen Öğrenci Sayısı
Kız
Erkek
Toplam

Fakülteler
Yüksekokullar
Meslek Yüksekokullar
TOPLAM
6
6
12
Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca genel olarak doldurulacaktır. Diğer Birimler kendi biriminin bilgilerini dolduracaktır.

5.1.10. Düzce Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Dönemi Mezun Öğrenci Bilgileri

Mezun Sayısı Toplam
Güz Yarı Yılı
Bahar Yarı Yılı
Fakülteler
Yüksekokullar
Meslek Yüksekokullar
Enstitüler
TOPLAM
Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca genel olarak doldurulacaktır. Diğer Birimler kendi biriminin bilgilerini dolduracak.

Toplam
67

67

5.1.11. Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı

Fakülteler
Enstitüler
Yüksekokullar
Meslek Yüksekokulları

Kendi
İsteği ile
Ayrılan
5

Harç
Ücreti
Nedeni ile

Kayıt
Yenilememe

Başarısızlık

Yatay
Geçiş

Toplam

11

16

TOPLAM
5
11
Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca genel olarak doldurulacaktır. Diğer Birimler kendi biriminin bilgilerini dolduracak.

16

5.9. Genel / Kamu Alanındaki Ürün ve Hizmetler

5.9.1. Ulusal ve Uluslararası Kongre Katılım Desteği
Desteklenen Kongre Sayısı Ulusal
Kongre Sayısı
Destek Tutarı
Kaynak: Tüm ilgili birimler tarafından doldurulacaktır.

Desteklenen Kongre Sayısı Uluslararası
Kongre Sayısı
Destek Tutarı
10
13805,33

5.9.2. Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılara İştirak Eden Akademik Personel Sayısı
Ulusal
TOPLAM
Kaynak: Tüm ilgili birimler tarafından doldurulacaktır.

Uluslararası
10

Toplam
10

5.12. 10. Yıl Etkinlikleri
Üniversitemiz Nöroloji Anabilim Dalı tarafından, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü kapsamında hasta
ve hasta yakınları için “Parkinson Günü” etkinliğini düzenlendi.
Parkinson hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla Binef At Çiftliği’nde düzenlenen
programa; Düzce Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris
Şahin, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Mahir Arslan ve Parkinson hastalığı tedavisi gören hastalar ile
yakınları katıldı.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Üniversitemiz Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıldız Değirmenci, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü’nün Türkiye’nin birçok
bölgesinde sempozyum ve toplantı gibi çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirterek bu özel günde
hasta ve hasta yakınlarıyla birlikteliğin amaçlandığını ifade etti.
Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Doç. Dr. Yıldız Değirmenci Parkinson hastalığını; sinsi
başlayan, yavaş ilerleyen, kronik ve uzun soluklu bir hastalık şeklinde tanımladı. Programı
düzenleme amaçlarının Parkinson hastalığına karşı farkındalık oluşturmak olduğunu dile getiren
Doç. Dr. Değirmenci, Parkinson hastalığının asla son olmadığını ve her zaman bir çözüm yolunun

bulunduğunu göstermek için hastalar ve hasta yakınlarıyla birlikte, el ele ve iletişim halinde
olduklarını sözlerine ekledi.
Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Üniversitemiz Yönetimine, Parkinson Hastaları Derneği’ne
ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ne teşekkür eden Doç. Dr. Yıldız Değirmenci, programın amacına
ulaşması temennisiyle sözlerini sonlandırdı.
Programda konuşan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İdris Şahin, ailesinde Parkinson hastası olduğunu
belirterek hasta yakını olmanın çok fazla emek gerektirdiğini ifade etti. Ailelerin Parkinson
hastalarıyla daha fazla vakit geçirmesinin önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şahin, hastaların
yaşama sevincini bırakmaması tavsiyesinde bulunarak programda büyük emekleri olan başta Doç.
Dr. Yıldız Değirmenci olmak üzere tüm öğretim üyelerimize teşekkür etti.
Düzce Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı, Parkinson hastalığının son olmadığına dikkat çekerek aile
bireylerinin bu hastalık nedeniyle kopmaması gerektiğinin altını çizdi. Hastalıkta yaşama sevincinin
çok önemli olduğunu vurgulayan Yaylacı, bu anlamlı etkinliği düzenleyen ve katkı veren herkese
teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Mahir Arslan, yıllarıdır bu tür organizasyonların akademisyenlerle birlikte
yapıldığını söyleyerek bu yıl Doç. Dr. Yıldız Değirmenci öncülüğünde Parkinson hastalarıyla birlikte
bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti. Dr. Mahir Arslan programla, hastalarla iletişimi daha fazla
güçlendirmeyi ve Parkinson hastalığında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Etkinlikte Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi gören Parkinson hasta
yakınları da duygu ve düşüncelerini dile getirerek uygulanan tedavi yöntemlerinden memnun
olduklarını belirtti.
Konuşmaların sonrasında Düzce Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı, Doç. Dr. Yıldız Değirmenci’ye
emeklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti.
Etkinliğin sonunda Parkinson hastaları ve hasta yakınları dileklerini kâğıtlara yazarak balonlara
bağladılar ve hep birlikte gökyüzüne uçurdular.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nın da katkılarıyla
gerçekleşen toplantıya; bölgedeki 45’e yakın çocuk cerrahisi, çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanları, aile
hekimleri, acil uzmanları, araştırma görevlileri ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı.
Tıbbın sürekli gelişimine bağlı olarak Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği’nin; çocuk cerrahisi uzmanları ve
çocukla ilgilenen tüm hekimlerin bilgi, beceri ve mesleki yeteneklerini geliştirmek amacıyla yürüttüğü program
kapsamında gerçekleştirilen eğitim toplantısında, apandisitin etyo-patogenezinden ayırıcı tanısı ile tedavisinden
komplikasyonlarına kadar tüm yönleri irdelendi.
Prof. Dr. Burak Tander, Prof. Dr. Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Doç. Dr. Tutku Soyer, Doç. Dr. Ayşe Karaman,
Doç. Dr. Tuğrul Tiryaki, Doç. Dr. Ali Yıkılmaz gibi alanında uzman öğretim üyelerinin yanı sıra Üniversitemiz
Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya, Yrd. Doç. Dr.
Murat Kabaklıoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Aybars Özkan, kursun düzenlenmesine ve yapılan bilimsel programa katkı
sağladılar.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aybars Özkan yapılan
toplantı için değerlendirmede bulunarak, “Apandisit tanı ve tedavisinde; bugün artık dünden daha iyi
noktadayız.” ifadelerini kullandı.
Hacettepe Üniversitesi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakülteleri ile Sağlık
Bakanlığı’na bağlı Ankara Sami Ulus, Ankara Dışkapı ve Çocuk Hastanesi gibi Türkiye’nin seçkin üniversite ve
kurumlarının temsilcilerinin katıldığı toplantı, samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşti. Bilimsel tartışma ve
değerlendirmelerin yapıldığı ve önemli bilgilerin paylaşıldığı toplantı, gün boyu devam etti.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. İlknur Arslanoğlu, çocuklarda sık görülen kış hastalıkları ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.
Soğuk algınlığının çocuklarda görülen kış hastalıklarının başında geldiğini söyleyen Prof. Dr. İlknur
Arslanoğlu, benzer belirtileri gösteren ve soğuk algınlığıyla karıştırılan grip hastalığının da kışın
sıklaştığını belirtti. İdrar yolları enfeksiyonu, orta ve dış kulak iltihabı, sinüzit, bronşit, zatürre,
bulaşıcı döküntülü çocukluk hastalıkları, alerjik astım ve havayolu hastalıkları ile eklem ve kas
ağrılarının çocuklarda görülen diğer kış hastalıkları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Arslanoğlu, ayrıca
viral enfeksiyonla tetiklenen bazı romatizmal, döküntülü damarsal, kan hücreleri ve böbreği
ilgilendiren hastalıklar ile bağışıklık sistemini ilgilendiren kronik hastalıkların sıklaşabileceğini ve bu
hastalıklara depresyonun da eklenebileceğini dile getirdi.
Soğuk algınlığını; hava sıcaklığının düşmesiyle burun ve ağızdan başlayıp akciğerlere kadar giden
hava yollarının doğal savunma işlevlerinin bozulması ve virüs ya da bakteri cinsi mikropların
solunum yollarına yerleşmesi sonucu oluşan bir hastalık grubu şeklinde tanımlayan Prof. Dr.
Arslanoğlu, hastanelerde üst solunum yolu enfeksiyonu olarak adlandırılan bu hastalığın nezle, ateş,
hapşırık, öksürük gibi belirtiler verdiğini söyledi.
Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, grip hastalığını ise influenza soyundan bir grup virüsün neden olduğu,
soğuk algınlığına benzeyebileceği gibi ishal, halsizlik, kas ağrısı ile de başlayabilen, vücutta halsizlik
ve genel durum bozukluğuna Beslenme Bozukluğu Çocuk Hastalıklarında En Önemli Etken
daha çok neden olan bir hastalık tablosu şeklinde açıkladı.
Çocuklarda görülen diğer enfeksiyon ve iltihabi durumların her mevsimde görülebildiğini ancak kışın
sıklığının arttığını belirten Prof. Dr. Arslanoğlu, “Bunun nedenleri, kapalı alanlarda mikrop
bulaşmasının kolaylığı, soğuk havanın ve güneş azlığının bağışıklığı baskılamasıdır. Yine vücudun
hareket sistemi de soğuktan, soğukla gelen dolaşım azalmasından ve artan rutubetten etkileneceği
için çeşitli ağrılı tablolar ortaya çıkabilir.” dedi. Arslanoğlu, diğer romatizmal ve kronik hastalıklar ile
depresyonun en önemli nedenleri arasında, kışın ağırlaşan yaşam koşulları, soğuk ve ışık azlığının
yanı sıra beslenme kalitesinin düşebilmesi, eğitimle ilgili koşuşturma stresi gibi durumların olduğunu
sözlerine ekledi.
Bir hastalığın tehlikesinin, hastalık türünden çok hastalığa yakalanan bireyin bünyesiyle ilgili
olduğunu ifade eden Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, zayıf bir bünyede soğuk algınlığının bile yaşamı
tehdit edebileceğini, güçlü bir bünyede ise habis hastalıkların dahi atlatılabileceğinin altını çizdi.
Kış aylarında bilinen bağışıklık sistemi hastalığı olan çocuklar ile doğumsal organ anomalisi, fiziksel
engellilik veya kronik hastalık nedeniyle bağışıklık baskılayıcı ilaç alan çocukları riskli hasta grubu
şeklinde sıralayan Prof. Dr. Arslanoğlu, beslenme bozukluğunun daha yaygın bir risk faktörü
olduğunu vurgulayarak, izledikleri çocuklarda eksik protein, vitamin ve mineral alımına çok sık
rastladıklarına dikkat çekti. Arslanoğlu, ev ve okullarda alt yapı bozukluğu, su, ısınma, ulaşım
yönünden aksaklıklar ve hava kirliliği ile sanayi bölgesine yakın oturma gibi faktörlerin de hem
enfeksiyöz hem alerjik hem de her türlü kronik hastalık için çok önemli risk faktörleri oluşturduğunu
dile getirdi.

Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, “Bu hastalıklardan gribe karşı üretilmiş aşılar mevcuttur. Ben aşı
olunmasını önermiyorum. Çünkü her yıl rutin tekrarlanması gereken bir bağışıklama programı,
insanlık tarihinde henüz deneyim birikimi oluşturmamıştır.” diyerek gribe karşı aşı uygulamasının
potansiyel sakıncalar barındırabileceğini ifade etti.
Çocuklarda kış hastalıklarına karşı beslenme alışkanlığının önemine vurgu yapan Prof. Dr.
Arslanoğlu, “Kışın vücut direncine daha çok iş düştüğünden beslenme kalitesinin daha da iyi olması
gerekiyor. Birinci sırada yeterli protein ve omega üç yönünden yeterli esansiyel yağ alımı geliyor.
Ayrıca beslenme, vitamin ve mineraller yönünden zengin olmalıdır. Soğukta kalori harcaması
hareketli bireylerde artar, ancak soğuk nedeniyle hareketliliğe ara verenlerde şişmanlık riski oluşur.
Bu nedenle karbonhidratlara yani unlu ve şekerli besinlere temkinli yaklaşmak gerekir. Her çocuğun;
günde en az bir yumurta, olanaklara göre et türleri, mayalı doğal süt ürünleri (peynir, yoğurt, kefir,
çökelek, lor), zeytinyağı, tereyağı, kaymak, doğal kuruyemişler, aşırıya kaçmadan kuru baklagillerle
beslenmesi idealdir. Omega 3 için sık balık ve doğada dolaşan hayvan ürünleri yemek, ilaç takviyesi
almak ve ayçiçek-mısırözü yağını terk etmek önerilir. Vitamin için taze meyve sebze gereklidir.
Mineraller, bahsettiğimiz besin gruplarında zaten vardır. Hakiki bal, pekmez, ev reçelleri ve tatlıları
ile kaliteli kakaodan zengin çikolata, kilo ve harekete göre dengelenerek yenmelidir.” şeklinde
konuştu.
Çocukların kış hastalıklarından korunması için ailelere uyarı ve tavsiyelerde de bulunan Prof. Dr.
İlknur Arslanoğlu, “Çocukların kahvaltı ve diğer beslenmelerine, vücudu soğuk ve ıslaklıktan
koruyacak şekilde giyimlerine, hava kirliliği bulunan ortamlardan uzak durmalarına dikkat edelim.
Üşütme, ağrı gibi durumlarda ağrıyan bölgeye yün, sıcak su torbası koyma gibi klasik sıcak
uygulamaları yararlıdır. Ailelerin, bağışıklığı güçlendiren baharat, bitki çayları, sarımsak, soğan gibi
yiyeceklerden de yararlanmaları gerekir. Ders yükünün çocuğa aşırı gelmediğinden de emin
olunmalıdır.” dedi.
Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, bu yılın sağlık yönünden en öne çıkan sorunu olan hava kirliliğine karşı
yetkililer ve vatandaşlar olarak el ele çalışma yürütülmesi temennisiyle açıklamalarını sonlandırdı.

Düzce Üniversitesi, Üniversitemizde Organ Nakli Konuşuldu

Üniversitemiz tarafından Türkiye’de Organ Nakli Bekleyen Hasta Grupları ve Sayısı, Beyin Ölümü
ve Organ Bağış’ına ilişkin Rektörlük Çalıştay Salonu’nda programgerçekleştirildi.
Programın açılış konuşmasını yapan Bursa Bölgesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Yavuz Selim
Çınar, beyin ölümü, organ bağışı ve aile görüşmeleri üzerine bir sunum gerçekleştirerek katılımcıların
sorularını yanıtladı.
Böbrek yetmezliği olan hastaların organ nakil sırasını beklerken diyaliz sayesinde yaşamlarına devam
edebildiklerini belirten Dr. Çınar; karaciğer, kalp, bağırsak ve akciğer organlarına ihtiyacı olan hastalar
içinse yaşam şansının az olduğunu ve hastaların çoğunun organ bekleme sürecinde yaşamlarını
yitirdiklerini vurguladı. Bu hastaların canlı bir vericiden böbrek gibi organ alma imkanları olmadığına
değinen Çınar, “Diyalize benzer yaşam sürelerini uzatacak bir tedavi modeli olmadığı için kadavradan
çıkacak organ nakillerine ihtiyacımız var.” şeklinde konuştu.
Beyin ölümü tanısı konulan ve organ bağışı sağlanan hastalardaki organ dağılımıyla ilgili organizasyon
hakkında da bilgiler veren Dr. Yavuz Selim Çınar, organ dağılımı yapılırken Ulusal Koordinasyon Merkez
ağının kullanıldığını ve bu ağda kayıtlı hastalar arasından uygun alıcının seçildiğini sözlerine ekleyerek
sunumunu sonlandırdı.
Dr. Yavuz Selim Çınar’ın sunumunun ardından Hemşire Aslı Bahar Dübek, beyin ölümü gerçekleşen
kişilerin aile görüşmeleri ile ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. Sunumunda beyin ölümü açıklanırken net ve
basit cümleler kullanılması ve ailenin en acılı günü olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkat çeken
Dübek, görüşme sırasında empati kurmanın vazgeçilmez olduğunun ve aileye ölüm haberi verildikten
sonra yas sürecini yaşamaları için zaman verilmesi gerektiğini ifade etti.
Acı süreci yaşandıktan sonra konu hakkında aileye bilgi verilmeye devam edilmesinin önemine vurgu
yapan Aslı Bahar Dübek, “Görüşme esnasında aileye umut verebilecek kelimelerden uzak durulması, beyin
ölümü tanısı alan kişinin ölmüş olduğunun aileye anlatılması ve gelecek sorulara net cevaplar verilmesi
gerekir. Aileye ölüm haberi verildikten sonra ikinci aşama olarak organ bağış isteğine geçilir. Bu süreçte
de basit cümleler kullanılarak organ isteğinde bulunulması önemlidir. Ölen kişinin ölmeden önce konuyla
ilgili bir vasiyetinin olup olmadığı sorulmalı ve organ bağışı ile kurtarılacak hayatlar hakkında aile
bilgilendirilmelidir. Organ bağışının bir gönüllülük esasına dayandığından aile üzerinde baskı
kurulmaması ve karar sürecinde aileye zaman tanınması gerektiği de unutulmaması gereken önemli
detaylardan birisidir.” diyerek sözlerini sonlandırdı.
Program, gerçekleştirilen konuşmaların ve sunumların ardından sona erdi.

Düzce Üniversitesi, “II. Düzce Nöroşirürji Günleri” Etkinliği Düzenlendi ·
Üniversitemizin “10. Yıl Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen II. Düzce Nöroşirürji Günleri etkinliği,
Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Programa; Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı Prof. Dr. Zeki Şekerci, Bolu, Sakarya, Ereğli ve
Kocaeli bölgelerinden gelen beyin cerrahları ile öğretim üyelerimiz katıldı.
Programın açılışında konuşan Üniversitemiz Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Uygur Er, Nöroşirürji Anabilim Dalı olarak etkinliği düzenlemekten ve davetlileri
ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi. Prof. Dr. Uygur Er, davetli konuşmacılar Prof. Dr. Nur
Altınörs ile Prof. Dr. Ö. Selçuk Palaoğlu’nun Türk Nöroşirürji Derneği’nde başkanlık yaptıklarını ve
alanında deneyim sahibi ve saygın bilim insanı olduklarını belirterek sözü konuşmacılara bıraktı.
Programın ilk konuşmacısı olan Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Beyin Cerrahisi
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nur Altınörs, Üniversitemizde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. İki farklı sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Altınörs, "Türkiye’nin Akademik Yayınlardaki
Durumu” konulu ilk sunumunda, bilimsel yayınlarda ciddi niceliksel artışın ve belli alanlarda
başarının daha belirgin olduğunu fakat bilimsel yayınlarda atıf ve etki faktörü ile niteliksel değerin
düşük olduğunu sözlerine ekledi. "İntrakranial Meningiomalar" başlıklı İkinci sunumunda
meningiomalarda kemoterapi ve nöroşirürji meningioma araştırmaları gibi konulardan bahseden
Prof. Dr. Nur Altınörs, gelecekte beklenen gelişmeler hakkında görüşlerini paylaşarak sözlerini
sonlandırdı.
Programın diğer davetli konuşmacısı olan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ö.
Selçuk Palaoğlu ise "Kraniyovertebral Bileşke Cerrahisi" başlıklı sunumunda patolojiler ve örnek
vakalar eşliğinde konuşmasını gerçekleştirerek katılımcıları bilgilendirdi.
Bilimsel niteliği yüksek ve davetli konuşmacıların sunumlarına katılımcılar tarafından yoğun ilgi
gösterilen program, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Tıp Fakültemiz Öğrencilerine Sosyal Güvenlik Konulu Eğitim

Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişleri Başar Halıcı ve Fatih Sarıoğlu, Üniversitemiz Tıp
Fakültesi öğrencilerine Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası konulu eğitim verdi.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi’nde düzenlenen eğitim toplantısında, programın davetli
konuşmacıları Başar Halıcı ve Fatih Sarıoğlu; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu, Sağlık Uygulama Tebliği, ilgili sözleşmeler ve protokollerle ilgili önemli bilgiler verdi.
Kurumumuz ile sağlık hizmet sunucuları arasındaki hukuki ilişkiler ve sağlık personelinin
yasal sorumlulukları hakkında değerlendirmelerde bulunan davetli konuşmacılar, konu ile
ilgili bilgi ve deneyimleri öğrencilerimizle paylaştı.
Program kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Başfüfettişleri Bahar HALICI ve Fatih
SARIOĞLU Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Safinaz ATAOĞLU’nu da makamında
ziyaret etti.

Düzce Nöroşirurji Günleri Etkinliği Gerçekleştirildi 25.05.2016
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Düzce
Nöroşirurji Günleri’nin üçüncüsü, Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa, Acıbadem Üniversitesi Tıp
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Memet Özek davetli konuşmacı olarak katıldı.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Üniversitemiz Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Duru, insanların binde dördünün spastisite hastası olarak doğduğunu
ifade ederek bu şekilde doğan çocukların yaşam konforunun sağlanmasında hepimize görevler düştüğünü
söyledi.
Prof. Dr. Soner Duru’nun konuşmasının sonrasında Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir
Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Memet Özek, “Spastisite Değerlendirme ve Cerrahi Tedavi” başlıklı
sunumunu gerçekleştirdi.
20 yıldır spastisite cerrahisi alanında uğraş verdiğini dile getiren Prof. Dr. M. Memet Özek, Cerebral Palsy
kavramını ilerleyici olmayan bir beyin hasarı sonucu ortaya çıkan hareket bozukluğu şeklinde tanımladı.
Video görsellerinden de yararlanarak konuşmasını sürdüren davetli konuşmacı, spastisitede
rehabilitasyonun erken başlaması gerektiğine vurgu yaptı.
Bu hastalıkta rehabilitasyon, cerrahi tedavi ve ortopedik tedavi şekillerinin uygulanabileceğini ifade eden
Prof. Dr. Özek, spastisiteye multidisipliner bir şekilde yaklaşmanın önemi üzerinde durdu. Tedavide
hastanın; muayene ve sınıflandırma, radyolojik değerlendirme ve hareket analizi olmak üzere üç şekilde
değerlendirildiğini söyleyen Özek, spastisitenin ağırlığı, tutulumun yaygınlığı, hastanın yaşı, zihinsel
durumu, uygulanan tedaviler ve ailenin beklentisi gibi faktörlerin tedavideki başarıyı etkilediğini sözlerine
ekledi.
Sunumunun son bölümünde spastisitede uygulanan cerrahi yöntemlerden bahseden Prof. Dr. M. Mehmet
Özek, katılımcıların sorularını yanıtlayarak sunumunu sonlandırdı.
3. Düzce Nöroşirurji Günleri Etkinliği, Prof. Dr. Soner Duru tarafından davetli konuşmacı Prof. Dr. M.
Mehmet Özek’e teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.

Uygun Tedavi İle Migren Sorun Olmaktan Çıkıyor
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hulusi Keçeci, en sık rastlanan baş ağrısı türlerinden migren, migrene yol açan
nedenler ve tedavi yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Migreni kronik bir baş ağrısı türü olarak tanımlayan Prof. Dr. Hulusi Keçeci, migrenin toplumda
her 100 kişiden 12’sinde görüldüğünü belirterek bu hastalığa, erkeklere oranla kadınlarda 2-3 kat
daha sık rastlandığını dile getirdi.
Migrenin bazı hastalarda seyrek baş ağrısı, bazı hastalarda ise ayda 7-8 atak şeklinde
seyredebileceğini ifade eden Prof. Dr. Keçeci, “Atak sırasındaki baş ağrısı saatlerce sürüp
geçebileceği gibi, 24 saat süren hatta 3 güne kadar uzayan durumlar da olabilir. Migrende
görülen baş ağrısı, zonklayıcı nitelikte olan, orta veya ağır şiddetteki baş ağrısıdır. Başın bir
tarafında yoğunlaşabileceği gibi tümüne de yayılabilir. Bazı hastalarda baş ağrısına bulantı hissi,
hatta kusma eşlik edebilir. Işıktan, sesten rahatsız olma, görme bulanıklığı, ışık çakmaları eşlik
eden diğer bulgular olabilir. Uyku ve istirahatle kısmen yatışabilen baş ağrısı; uykusuzluk, açlık,
yorgunluk, ağır kokular, parlak ışıklar, gürültülü ortamlar, uzun seyahatler, stres, soğuk ve benzeri
birçok tetikleyicilerle başlayabilir.” dedi.
Migrenin genellikle genç erişkin döneminde başladığını ve çocukluk çağında ve ileri yaşlarda da
nadiren ortaya çıkabileceğini söyleyen Prof. Dr. Keçeci, migrenin kadınlarda daha sık gözlendiğini
ifade ederek, hormonlarla ilişkisi gösterilmiş olan migren baş ağrısı sıklığının, adet dönemlerinde
ve gebeliğin ilk dönemlerinde artış gösterebilirken, menopoz sonrası yatışabileceğini sözlerine
ekledi.
Ağrı ataklarını ortadan kaldırmaya, ağrının şiddetini ve sıklığı baskılamaya yönelik tedavi
uygulandığını ifade eden Prof. Dr. Hulusi Keçeci, migrende atak tedavisi ve koruyucu tedavi
olmak üzere iki ana tedavi yöntemi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Keçeci, “Atak tedavisinde amaç,
atak geldiğinde ağrının hızlı, etkin ve güvenli biçimde sonlanmasını sağlamak ve hastayı mümkün
olan en kısa zamanda günlük yaşamına geri döndürmektir. Bu tedavide basit ağrı kesicilerden,
migrene özel ağrı kesicilere kadar değişen geniş bir ilaç kullanımı mevcuttur.” diyerek
açıklamalarına devam etti.

Koruyucu tedaviyle hastanın atak sıklığını, atak şiddetini azaltmanın ve hastanın günlük yaşam
kalitesini arttırmanın hedeflendiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Hulusi Keçeci, koruyucu tedavi ile
hastaların yüzde 85’inin bu ağrı ataklarından uzun süre kurtulduğuna dikkat çekti.
Koruyucu tedavinin, kişiye özel olarak planlanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Keçeci,
“Koruyucu tedavide kullandığımız ilaçlar, ağrının gelmesini engellemeye yönelik ilaçlardır ve belli
periyotlarda düzenli kullanım gerektirir. Yine kişiye özel olarak seçtiğimiz ilaçlar, atak tedavisinden
farklı olarak hastanın ataklarının şiddeti, sıklığı, süresi ve eşlik eden bulguların varlığına göre
planladığımız bir süre içinde düzenli olarak kullanılmasını istediğimiz ilaçlardır ve ağrının
gelmesini engellemeye yönelik tedavilerdir.” ifadelerini kullandı.
Son olarak migrenle ilgili olarak doğru bilinen yanlışlara dikkat çeken Prof. Dr. Hulusi Keçeci,
“Halk arasında bilinen en önemli ön yargı, migrenin tomografi veya MR’ da görüldüğüdür. Oysaki
bunlar sadece diğer nedenleri dışlamak için kullanılır. Bir diğer yanılgı da migrenin tedavi
edilemez bir hastalık olduğuna ilişkin yanılgıdır. Halbuki migren, uygun tedavi ile yüzde 85
oranında kontrol altına alınır. Bir diğer önemli sorun hastaların, bir migren hastasına iyi gelen
tedavinin kendisine iyi geleceğini düşünüp, başka hastaların ilaçlarını kullanılmasıdır. Oysaki her
migren hastasının ilaca yanıtı farklıdır.” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

Bağımlılıkta En İyi
Çözüm Hiç
Başlamamaktır
Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma alanlarının yanında sosyal alanlarda da önemli faaliyetler
gerçekleştiren Üniversitemiz, bağımlılıklarla mücadele ve gençlere yönelik önleyici tedbirler konusunda
bilinç oluşturmak amacıyla Cumhuriyet Konferans Salonu’nda “Yeşilay Haftası” etkinliği düzenledi.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu işbirliğiyle gerçekleştirilen programa; Rektör
Yardımcılarımız Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin ile Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu
Müdürü Prof. Dr. Şerif Demir, davetli misafirler, öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz katıldı.
Programın ilk konuşmacısı olan Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Başkanı Yrd.
Doç. Dr. Fatma Eker bağımlılığı, beyin hastalığı şeklinde tanımlayarak bağımlılık sonucunda beynin
karar alma ve davranışları kontrol etme bölümünün hasar gördüğünü söyledi. Sentetik bir uyuşturucu
çeşidi olan bonzaiye kolay ulaşılabildiğinin altını çizen Yrd. Doç. Dr. Eker, diğer uyuşturucu madde
kalıntılarının tarama testlerinde çıktığını ancak bonzainin bu testlerde görünmediğine dikkat çekti.
Bonzainin kişide yıldırım çarpmış hissi uyandırdığını ve ani ölümlere yol açabildiğini ifade eden Eker,
bağımlılıkla mücadelede Yeşilay, Emniyet Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve sivil
toplum kuruluşlarının işbirliğine vurgu yaparak, bu konuda ailelere, eğitmenlere, devlete ve topluma
Program, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Ahmet Ataoğlu’nun “Bağımlılık ve Kişilik Tipleri” konulu sunumuyla devam etti. Kişilik bozukluğu
tiplerinden bahseden Prof. Dr. Ataoğlu, dünyada her 5 ya da 10 kişiden birinde kişilik bozukluklarının
görüldüğünü belirterek, bu insanların madde kullanımı ve suç işleme eğilimlerinin yüksek olduğunu dile
getirdi. Kişilik bozukluğu olan bireylerin haz peşinde koşan, değişken ve çabuk bıkan karakter
özellikleri taşıdığını söyleyen Ataoğlu, kişilik bozukluğu tiplerine göre kullanılan uyuşturucu maddelerin

Programın son konuşmacısı olan Üniversitemiz Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Özçetin, “Sigara ve Alkol Bağımlılığı” konusunda katılımcıları
bilgilendirdi. Bağımlılığı hem beyni hem de davranışları etkileyen ve tedavi edilebilir bir hastalık
şeklinde nitelendiren Prof. Dr. Özçetin, sigara kullanmayı artıran başlıca etkenleri; ulaşılma kolaylığı,
fiyatı, evde sigara içenlerin bulunması, yaşam olayları ve stres olarak sıraladı. Alkol bağımlılığının adli
sorunlar, sağlık sorunları, sosyal ve mesleki sorunlar gibi birçok olumsuz sonuçlara yol açtığına dikkat
çeken Prof. Dr. Adnan Özçetin, psikiyatrik hastalığı olan kişilerde sigara ve alkol bağımlılığı oranlarının
Yeşilay Haftası etkinliği, Prof. Dr. Adnan Özçetin, Prof. Dr. Ahmet Ataoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Fatma
Eker’e teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Erken Tanı Kanserde Başarılı Tedavinin Anahtarıdır
Üniversitemiz Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Onur Eşbah,
Kanserle Mücadele Haftası kapsamında kanser hastalığı, tedavi yöntemleri ve kanserle mücadele
konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Yrd. Doç. Dr. Onur Eşbah kanser hastalığını; genetik ve çevresel bazı etkenler nedeniyle bir
hücre grubunun, saldırgan bir nitelik kazanması ve kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu
oluşan öldürücü bir hastalık şeklinde tanımladı. Çoğalan hücrenin kaynağına, tipine ve oluştuğu
organa göre kanserin çeşitli türlerinin olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Eşbah, “Kanser hücresi,
normal fonksiyonlarını yapamayan ve diğer organ ve dokulara zarar verecek şekilde yayılan bir
dokudur. Kanser, tedavi edilmediğinde hemen her zaman ölümcül bir hastalıktır ve gelişmiş
ülkelerde, kalp-damar hastalıklarından sonra ikinci sıradaki ölüm nedenidir.” dedi.
Kanserin oluşumunda ailesel yatkınlığın yanında çevresel etkilerin de rolü olduğunu belirten ve
“karsinojen” yani kansere sebep olma potansiyeli olan bu faktörlerden uzak durmanın kanserden
korunmada en önemli yöntem olduğuna dikkat çeken Eşbah, “Bu faktörlerin en iyi bilineni özellikle
akciğer ve gırtlak kanserleri olmak üzere birçok kansere yol açabilen sigaradır. Sigaradan uzak
durmak, kişinin kanserden korunmak için yapabileceği en önemli şeydir. Mesleki maruziyetler,
özellikle boya ve plastik sanayi gibi alanlarda çalışanlarda çeşitli kanserlere sebep olabilir. Bu tür
ortamlarda çalışanların başta maske olmak üzere koruyucu önlemleri ihmal etmemeleri
gerekmektedir. Özellikle açık havada çalışanlar ve deri rengi açık insanlarda güneş ışınlarından
korunmak, deri kanserlerinden korunmak açısından önemlidir.” şeklinde konuştu.
Sindirim sistemi kanserleri ile belirli beslenme alışkanlıkları arasında ilişkili olduğunu dile getiren
Yrd. Doç. Dr. Onur Eşbah; karsinojen olduğu bilinen katkı maddelerinden kaçınılması gerektiğini
belirterek kanserden korunmada şişmanlığın önlenmesi, yağ alımının azaltılması, meyve ve
sebze gibi posalı ve bol lifli besinlerin tüketilmesi, A ve C vitamini yönünden zengin gıdaların
alınması, tuzlu, nitritli ve salamura yiyeceklerin azaltılması tavsiyelerinde bulundu.
Kanser belirtilerinin kanserin kaynaklandığı organa göre değiştiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr.
Eşbah, “Örneğin akciğer kanseri için öksürük ve nefes darlığı en sık görülen belirtiyken, meme
kanseri için memede ele gelen kitlenin fark edilmesi ya da mide-bağırsak kanserlerinde dışkıda
siyah renk ya da kan görülmesi önemli belirtilerdir. Bu tür belirtilerin yanında açıklanamayan kilo
kaybı, ateş ya da giderek artan halsizlik, genel olarak kanser şüphesini artırabilir. Bu belirtileri
olan kişilerin öncelikle aile hekimlerine ya da ilgili branş hekimlerine başvurmaları gerekmektedir.
Bu tür belirtilerin, kanser dışındaki başka hastalıklarda da görüldüğü ve her hastada kanser
taraması yapılması gerekmediği, ilgili branşların bu konuda ayırıcı tanıyı en uygun şekilde
yapabileceği akılda tutulmalıdır.” ifadelerini kullandı.
Kanserlerin tedavi şekli ya da tedavi başarı şansının başta hücre tipi, evresi ve hastanın durumu
olmak üzere birçok etkene bağlı olduğunu sözlerine ekleyen Yrd. Doç. Dr. Onur Eşbah, “Bazı
kanserlerin temel tedavisi, uygun evrede kanserli dokunun cerrahi operasyonla çıkarılmasıdır.
Başta kan kanserleri gibi bazı kanser türlerinde ise cerrahi tedavilerin hemen hiç yeri yoktur ve
temel tedavi, kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisidir. Birçok kanserde tek tedavi şeklinden ziyade
bunların kombinasyonları kullanılır. Cerrahi tedavilere ek olarak kemoterapi ve radyoterapi yani
ışın tedavisi gibi tedaviler de uygulanmaktadır. İlgili branşlar tarafından kesin tanı konulduktan

sonra uygun tedavi seçimi genellikle organ kanserlerinde tıbbi onkoloji ve kan kanserlerinde
hematoloji uzmanlarının görevidir.” dedi.
Bu tedavilerin bazı dezavantajları olduğunu ve hastanın durumuna göre tedavi türlerinin uzmanlar
tarafından olabildiğince az yan etki yaratacak şekilde seçildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Eşbah,
kemoterapinin hızlı bölünen hücreleri öldürdüğü için bu tür özellikleri olan normal hücrelere de
zarar verebildiğini söyleyerek, bu tarz hücrelerin özellikle kemik iliği, sindirim, üreme sistemi ve
saç foliküllerinde bulunduğundan yan etkilerin daha çok bu bölgelerde görüldüğünü ifade etti.
Bulantı, ishal, kan değerlerinde düşme gibi yan etkilerin en sık görülen yan etkiler olduğunu
sözlerine ekleyen Eşbah, alınan önlemlerle çoğu zaman hastaların bunlardan korunabildiğini dile
getirerek saç dökülmesi gibi yan etkilerin geçici olduğunu ve tedavi tamamlandıktan sonra
saçların tekrar çıkmaya başladığını söyledi.
Üniversite Hastanemizde Tıbbi Onkoloji ve Hematoloji polikliniklerinde tüm kanser türlerine ait
değerlendirmelerin yapıldığını belirten Yrd. Doç. Dr. Onur Eşbah, ayaktan kemoterapi
tedavilerinin 9 koltuklu “Gündüz Tedavi Ünitemizde” verildiğini, hastanın genel durumu ya da
şehir dışından gelme durumu sebebiyle kısa süreli yatışlar gerektiğinde hastaların dahiliye
servisinde izlenebildiğini ifade etti. Eşbah, özel donanım gerektiren akut lösemi tedavisi ve kemik
iliği nakli gibi tedavilerin gerekliliği halinde ise hastaların bu özel imkânların olduğu merkezlere
yönlendirildiğini sözlerine ekledi.
Kanserle mücadelede hastalara önemli tavsiyelerde de bulunan Yrd. Doç. Dr. Onur Eşbah,
“Tedavinin etkinliği konusunda en önemli nokta, kemoterapinin mümkün olduğu kadar düzenli ve
yan etkilerin izin verdiği ölçüde zamanında yapılmasıdır. Tedavi aralıkları gereksiz uzatıldığında
tümöre, kendini toparlama ve ilaçlara direnç kazanarak daha da güçlenme şansı verilmiş olur.”
diyerek kemoterapi randevularına uyulması gerektiğine dikkat çekti.
Kemoterapi ile ilişkili olabilecek yan etkilerin, mutlaka hastayı takip eden doktorla paylaşılması
gerektiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Eşbah, “Takip eden doktorun tavsiye ettikleri dışında,
medyada ya da çeşitli ortamlarda önerilen maddeleri kullanmamaları da çok önemlidir. Özellikle
kemoterapilerle etkileşime girebilen ve vücuttan atılımlarını etkileyebilen birçok madde, yan
etkilerin tehlikeli şekilde artmasına sebep olabilmektedir.” uyarılarında bulundu.
Kanserin erken tanısı ve tedavisi ile ilgili halkın farkındalık düzeyini arttırması ve hekimler için de
doğru bilgiyi halka ulaştırabileceği bir zemin oluşturduğu için Kanserle Mücadele Haftası’nı
önemsediğini dile getiren Eşbah, son yıllarda hem yazılı hem de görsel basının bu konuya olan
ilgisinin artmasının, hekimlerin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi adına sevindirici gelişmeler
olduğunu sözlerine ekledi.
Kanser tanısının erken konulmasının önemine vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Onur Eşbah, kanser
tanısının ne kadar erken konursa, tedavisinin o kadar erken başlayacağını; tedavi ne kadar erken
başlarsa tedavinin başarıya ulaşma şansının da o kadar yüksek olacağını belirterek açıklamalarını
sonlandırdı.

Akciğer Sağlığımız İçin Hava Kirliliğini Önlemeliyiz
Düzce Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda; Üniversitemiz, çeşitli kamu
kurum, kuruluşları ve özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlarının destekleriyle Dünya Çevre Günü
etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Hava Kirliliğinin Sağlığa Etkileri” başlıklı panel, Düzce Ticaret ve
Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Panele; Üniversitemiz Tıp Fakültesi’nden Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Peri
Meram Arbak ve Doç. Dr. Ege Güleç Balbay ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Çevre Mühendisi
Ufuk Akmaz ve Şehir Plancısı Hacer Taşkın konuşmacı olarak katıldı.
Şehirlerde hava kirliliğini azaltmak için yapılması gereken çalışmalar konulu bir sunum gerçekleştiren Prof.
Dr. Peri Meram Arbak, Ülkemizde dolaşım sisteminden kaynaklı ölüm oranının yüzde 40.4, solunum
sisteminden kaynaklı ölüm oranının yüzde 10.7 olduğunu belirterek Düzce’de ise dolaşım sistemine bağlı
hastalıklar sebebiyle ölüm oranının yüzde 46.3 ve sindirim sistemi kaynaklı hastalıkların ölüm oranının ise
yüzde 11.7 olduğunu dile getirdi.
Prof. Dr. Arbak, yürümenin ve bisiklete binmenin hava kirliliğini azaltmasının ve daha mutlu kent
oluşumlarına yol açmasının yanı sıra diyabet ve şişmanlık riskini düşürdüğünü ve ulaşıma ayrılan
kaynakları da azalttığını ifade etti. Düzce’de yaya trafiği ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Arbak,
kirletici araçların şehirlere girişinin engellenmesi, hava kalitesine saygılı bir inşaat sanayisi kurulması,
inşaat yıkımı ve yapımında ortaya çıkan tozu azaltacak önlemlerin alınması, düşük enerjili bina yapımının
teşvik edilmesi ve hava kirliliğine sebep olan eski araçların havayı daha az kirletecek şekilde yeniden
uyarlanması gibi önlemler üzerinde durdu.
Kentleri yeşillendirmenin önemini de vurgulayan Prof. Dr. Peri Meram Arbak, yeşilliğin radyasyonu
absorve etmesi, buhar çıkarması, kentlerdeki ısı adalarına soğutucu etkide bulunması gibi birçok yararı
olduğunu belirterek sunumunu tamamladı.
Doç. Dr. Ege Güleç Balbay, “Düzce İlinde Hava Kirliliği ve Solunum Hastalıkları” başlıklı sunumuna hava
kirliliğinin tanımını yaparak başladı. Temel hava kirleticilerinin O3, NO2, SO2, PM ve CO olduğunu ifade
eden Doç. Dr. Balbay, bu kirleticilerin çocuklarda ve erişkinlerde çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını
sözlerine ekledi.
Partiküler maddelerin solunum ve kardiovasküler hastalıklardan dolayı mortalite artışına, astımın, kronik
bronşitin, solunum yolu infeksiyonlarının yükselmesine sebep olduğunu belirten Balbay, hava kirliliğinin
yılda 7 milyon erken ölüme yol açtığına dikkat çekti. Ülkemizden 1950 yılından sonra hızlı nüfus artışı,
kentleşme ve yeşil alanların azalması gibi sebeplerle hava kirliliğinin bir halk sorunu olmaya başladığını
söyleyen Doç. Dr. Ege Güleç Balbay, Düzce’deki hava kirliliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Trafik kirliliğinde Düzce-Gişe Memurları Deneyimi’nden bahseden ve hava kirliliğinin yüksek veya düşük
olduğu aylardaki üst solunum yolu hastalıklarıyla ilgili istatistikler paylaşan Doç. Dr. Ege Güleç Balbay,
“Akciğer sağlığımız için hava kirliliğini önlemeliyiz.” diyerek sunumunu noktaladı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Çevre Mühendisi Ufuk Akmaz ve Şehir Plancısı Hacer Taşkın da
hava kirliliğiyle ilgili bilgi ve deneyimleri katılımcılara aktardı.
Panel, gerçekleştirilen sunumların ardından sona erdi.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 2015-2016 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni,
Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Mezuniyet törenine; Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İdris Şahin,
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu, Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. Onur Özlü, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve aileleri katıldı.
Tıp Fakültesi öğrencilerimiz tarafından hazırlanan ve altı yıllık eğitim sürecinde yaşamış oldukları anıların
paylaşıldığı slayt gösterisiyle başlayan programın açılış konuşmasını, Tıp Fakültesi 2015-2016 Akademik
Yılı Dönem Birincisi Dr. İlknur Atalay gerçekleştirdi. Zorlu ve yorucu bir tıp eğitiminin ardından mezun
olmanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Dr. İlknur Atalay, kendilerine destek olan herkese
teşekkür etti. Tıp Fakültemizden gerekli bilgi, yeterlilik ve donanıma sahip olarak ihtiyacı olanlara yardım
elini uzatacakları için mutlu olduğunu söyleyen Dr. Atalay, “Bu süreçte büyük fedakârlıklarla yanımızda
olan ailelerimiz, bu zorlu süreci kolaylaştırmak için çabalayan sevgili dekanımız, bizlere hekimlik bilgi ve
becerilerini öğreten hocalarımız, insanlığa kazandırdığınız yeni doktorlarınız oldu. Bugünün mimarları
sizlersiniz.” dedi.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu, Fakültemizin kuruluşunun 24. yılında 15.sini
düzenledikleri ve 74 öğrencimizi hekim olarak mezun etme heyecanını yaşadıklarını dile getirerek
konuşmasına başladı. Diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da önemli değişimler yaşandığını
söyleyen Prof. Dr. Ataoğlu, “Bütün bu değişimlere karşın sağlık alanındaki değişim ancak fedakarlıkla
sağlanır. Çünkü hekimin eğitimi ömür boyu sürer ve usta çırak ilişkisi çok önemlidir. Hekim nerede, ne
zaman olursa olsun, hastaya müdahale etme bilgi ve donanımına sahip olmalı, tek başına çalışmayı ve ekip
çalışmasını bilmelidir. Hocaları olarak işte bu bilinçle ilk günden itibaren öğrencilerimizin başarılı
olabilmeleri için özveriyle çalıştık. Öğrencilerimize şimdiye kadar elde ettiğimiz bilgi ve becerileri
aktararak onların yetişmesine ve bugüne gelmesini sağladık. Bütün hocalarımıza emeklerinden dolayı
teşekkür ederiz.” dedi.
Çocukların yetişmelerinde ve mezun olmalarında büyük emekleri olan aileleri de tebrik eden Prof. Dr.
Safinaz Ataoğlu, “Genç hekimlerimiz, hekimlik en küçük bir umut ışığının değerini bilme, her şeyden önce
de vermenin ve paylaşmanın mesleğidir. Hekimliğiniz boyunca tıbbi etik ve ahlaka uygun davranın.
Hekimliğinizle aranıza ahlaki değerler ve ilkelerinizden başka hiçbir şey girmesine izin vermeyin.” diyerek
sözlerini sonlandırdı.
Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar,
mezunlarımızı ve ailelerini kutlayarak sözlerine başladı. İyi hekim olmada büyük teknik bilgi ve beceriye
sahip olmanın önemli olduğu kadar hasta hekim iletişiminin de önemli olduğunu vurgulayan Rektörümüz,
“İyi hekim, hastanın gözünden bence kendisiyle en iyi iletişimi kuran hekimdir. Çünkü hasta ve hasta
yakınları, sizin tıbbi bilginizi değerlendiremeyebilir. Ne kadar çok iletişim, diyalog, geri bildirim
sağlanabilirse ve ne kadar çok hastaya şefkat gösterilirse o kadar iyi hekim algısı oluşur.” şeklinde
konuştu.
Tıp Fakültesi öğretim üyelerimizin çok zor ve meşakkatli bir görev yürüttüğünü ifade eden Rektörümüz
Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, fedakârca Üniversitemize ve Bölgemize hizmet eden, Üniversitemizin
başarı çıtasını her geçen gün yükselten Tıp Fakültesi akademisyenlerimize teşekkür ederek konuşmasını
tamamladı.
Açılış konuşmalarının ardından Tıp Fakültesi dönem birincisi Dr. İlknur Atalay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Safinaz Ataoğlu eşliğinde yaş kütüğüne ismini çakarak başarı imzasını atmış oldu.
Program, mezun olan doktorlarımıza plaket ve mezuniyet belgeleri takdimiyle devam etti. Dönem birincisi
Dr. İlknur Atalay’a mezuniyet belgesi ve plaketi Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından
takdim edilirken, dönem ikincisi Dr. Ezgi Ece Akbay’a plaketi ve mezuniyet belgesi Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. İdris Şahin ve dönem üçüncüsü Dr. Birsen Aydın’a plaketi ve mezuniyet belgesi Tıp Fakültesi
Dekanımız Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu tarafından takdim edildi. Dereceye giren doktorlarımıza ayrıca Bolu
Düzce Tabip Odası adına oda üyesi Doç. Dr. Hüseyin Yaman tarafından hediyeleri verildi.

Mezuniyet töreninde, 2016 yılı Acil Tıp Derneği tarafından verilen Yılın En İyi Acil Servis İntern Doktoru
ödülünü kazanan Dr. Esra Arın, hediyesini Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayati Kandiş’in
elinden aldı. Sonrasında mezun olan öğrencilerimiz, Tıp Fakültesi öğretim üyelerimizin elinden belgelerini
aldılar.
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Tekin eşliğinde Hipokrat yeminini eden mezun doktorlarımız, hep
birlikte keplerini havaya atarak mezun olmanın haklı gururunu yaşadı.
Tıp Fakültesi mezuniyet programı, kep atma töreni ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Sarı Noktada Erken Teşhis Önemlidir!
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Kaya, sarı nokta
hastalığı ile ilgili merak edilen ve bilinmesi gereken konular hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.
Sarı nokta hastalığını (makula), 60 yaş üstünde görülen, dönüşü olmayan ve ciddi görme kayıplarına
yol açan bir hastalık olarak nitelendiren Prof. Dr. Murat Kaya, hastalığın kuru ve yaş olmak üzere iki
türü olduğunu söyledi. Kuru türdeki sarı nokta hastalığının tedaviye cevap vermediğini ifade eden Prof.
Dr. Kaya, yaş tipin ise tedavi edilebileceğini sözlerine ekledi.
Sarı nokta hastalığında, gözün sarı noktasında hücre kayıplarının (atrofi) yaşandığını ifade eden Prof.
Dr. Murat Kaya, “Hastalığın yaş tipinde yeni damarlanmalar gelişir ve bunlar o bölgede kanama yapar.
Ayrıca hastanın görmesinde azalma, baktığı yerleri eğri, bükük ve kırık görme gibi durumlar
yaşanabilir.” şeklinde konuştu.
Sarı nokta hastalığında erken teşhisin önemini vurgulayan ve tanının göz muayenesi ile koyulacağını
söyleyen Prof. Dr. Kaya, kesin tanının göz anjiyosu (ffa) yapılarak konulabildiğini belirtti. Hastalığın
tedavisinin pahalı olduğunu sözlerine ekleyen Kaya, rutin kontrollerin de ihmal edilmemesi gerektiğine
dikkat çekti.
Üniversitemiz Hastanesinde sarı nokta hastalığının tedavi edildiğini ifade eden Prof. Dr. Murat Kaya,
Hastanemizde son beş yıldır 200’e yakın hastanın tedavisinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek
açıklamalarını noktaladı.

II.

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A. Mali Bilgiler
1. Bütçe Uygulama Sonuçları
Bütçe Giderleri



Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu
2014

2015

2016

74

69

137

Kümülatif
HarcamaToplamı (TL)

12752

7991,33

16111,12

Ortalama Personel Başına Düşen
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Tutarı (TL)

43,227

30,27

62,69

Görevlendirilen
Personel Sayısı

Kaynak: İlgili Tüm Birimlerce doldurulacaktır.



Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu

Naklen Atamalar/OYP kapsamında gidenler
2014

2015

2016

16

37

Kümülatif Harcama
Toplamı (TL)

20513

53033,62

Ortalama Personel Başına Düşen
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Tutarı (TL)

69,535

200,88

Yararlanan
Personel Sayısı

30

54236,67
211,03

Kaynak: İlgili Tüm Birimlerce doldurulacaktır.



Haberleşme giderleri ve personel başına düşen haberleşme gideri(TL)
2014

2015

2016

Haberleşme Gideri Toplamı
(TL)

1870.20

1982,41

2639.06

Ortalama Personel Başına Düşen
Haberleşme Gideri(TL)

6.34

7,08

9,49

2014
1
2
2
10

2015
3
4
2
15

2016
4
6
5
11
1

Bilimsel ve Sanatsal Faaliyeler
Sempozyum ve Kongre
Konferans
Panel
Seminer
Açık Oturum
Söyleşi
Tiyatro
Konser
Sergi
Turnuva

Teknik Gezi
Eğitim Semineri
Çalıştay

1
2
5
3
25
2
TOPLAM
21
51
32
Kaynak: İlgili Tüm Birimlerce doldurulacaktır. Tabloda yazılan Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler dışında başka bir faaliyet varsa

tablonun altına ekleyiniz.

İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar
Uluslararası Makale
Ulusal Makale
Uluslararası Bildiri
Ulusal Bildiri
Uluslararası Sergi
Ulusal Sergi
Uluslararası Ödül
SCI, SSCI, AHCI de taranan Uluslararası Makaleler
Atıflar(SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde)
Atıflar(Ulusal ve Uluslararası İndeksli dergilerde)
Kitap
TOPLAM
Kaynak: İlgili Tüm Birimlerce doldurulacaktır.

2014
94
63
89
110

2015
96
139
24
29

2016
150
96
158
71

1
101
266
301
3
1028

48
349
957
9
1651

4
60
625
1086
4
2254

Akademik Personelin 2016 Yılında Aldığı Ödüller

S.N
1

2
3
4

ADI SOYADI
Prof. Dr. Hüseyin YÜCE

Araşt.Gör. Ersin BEYAZÇİÇEK
Prof. Dr. Handan ANKARALI, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali
SUNGURLU
Araşt. Gör. Özge BEYAZÇİÇEK
Kaynak: İlgili Tüm Birimlerce doldurulacaktır.

ALDIĞI ÖDÜLLER
Uluslararası katkılı Nesibe Tıp Günleri 2016 Tıbbi Genetik
Klinik Uygulamaları Kongresi (11-13 Şubat) en iyi sözlü
sunum Üçüncülüğü
En iyi poster ikinciliği
En iyi poster üçüncülüğü
En iyi tez ödülü

1. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
2015-2019 yılı Stratejik Plan doğrultusunda takip edilmesi gereken Hedef ve Göstergeler;
2016 Yılı Performans Gösterge Sonuçları Tablosu
Hedef
Hedef 1.3 Her yıl eğitim ve araştırma
yapmak ve hizmet üretmek üzere en az
5 adet stratejik işbirliği kurmak

Gösterge Adı
Kamu özel sivil toplum kuruluşları ile
imzalanan toplam işbirliği sayısı

Ölçü
Birimi

Sayı
Hedef 5.1. 2019 yılı sonuna kadar Sağlık
Kamu Özel sektör ve sivil toplum kurum
ve Çevre Teknolojileri alanında bilimsel
ve kuruluşları ile ortak olarak bölgeye
Faaliyetlerin ve eğitim faaliyetlerinin
yönelik yürütülen faaliyet sayısı
etkinliğini her yıl en az %10 arttırmak
Sayı

2016 Yılı Gerçekleşme

4

9

Hedef 1.3 Her yıl eğitim ve araştırma
yapmak ve hizmet üretmek üzere en az
5 adet stratejik işbirliği kurmak

Hedef
Hedef 2.1 2019 yılı sonuna kadar
Üniversitemizin, SCI, SCI-Exp., SSCI,
SSCI-Exp ve AHCI indekslerine giren
yayın ve atıf sayılarını her yıl en az %10
arttırmak
Hedef 2.1 2019 yılı sonuna kadar
Üniversitemizin, SCI, SCI-Exp., SSCI,
SSCI-Exp ve AHCI indekslerine giren
yayın ve atıf sayılarını her yıl en az %10
arttırmak

Hedef
Hedef 2.2 2019 yılı sonuna kadar
Üniversitemizin, ulusal indekslerine
giren yayın ve atıf sayılarını her yıl en az
%20 arttırmak
Hedef 2.2 2019 yılı sonuna kadar
Üniversitemizin, ulusal indekslerine
giren yayın ve atıf sayılarını her yıl en az
%20 arttırmak
Hedef 2.04.2019 yılı sonuna kadar ilimiz
ve bölgemiz insanına verilen sağlık
hizmetleri standartlarını yükseltmek
için Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi ve Tıp Fakültesine en az 3
yetenek kalite ve kapasite arttırıcı
yatırım yapmak
Hedef 3.02.2019 yılı sonuna kadar ilimiz
ve bölgemiz insanına verilen sağlık
hizmetleri standartlarını yükseltmek
için Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi ve Tıp Tıp Fakültesine en az 3
yetenek, kalite ve kapasite arttırıcı
yatırım yapmak.
Hedef 5.01.2019 yılı sonuna kadar
Sağlık ve Çevre Teknolojileri alanında
bilimsel faaliyetlerin ve eğitim
faaliyetlerinin etkinliğini her yıl en az
%10 arttırmak

Kamu-özel-sivil toplum kuruluşları ile
birlikte yapılan faaliyet sayıları

Gösterge Adı

Sayı

Ölçü
Birimi

4

2016 Yılı Gerçekleşme

Öğretim üyesi(Yrd.Doç., Doç., Prof.)
yapmış olduğu uluslararası yayın sayısı
Sayı

368

Sayı

625

Öğretim üyesi(Yrd.Doç., Doç., Prof.)
uluslararası yayınlarına almış olduğu
atıf sayısı

Gösterge Adı

Ölçü
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Sağlık alanında bölge insanına yönelik
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III.

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Güçlü Yönler

Akademik Kadrolarımızda bulunan Öğretim Üyelerimizin genç oluşu Akademik kariyer yapmak
isteyen Araştırmacılarımızın Araştırma ve proje geliştirmede gösterdikleri üstün gayret
Eğitim ve araştırma anlamında yetkin, yeniliklere açık ve çağdaş değerleri benimsemiş ve tam gün
çalışan akademik personel
Öğrencilere yeterli klinik deneyim sağlayacak eğitim hastanesinin olması
Üniversitenin alt yapı projelerini desteklemesi
Uzmanlık Tezleri için Bilimsel Araştırma Projelerinden 7000 TL ye kadar destek verilmesi
Motivasyonu yüksek, iyi yetişmiş idari personel
Kuruma bağlılığı benimsemiş idari personel
Personelin sorumluluk alma eğilimi
Personelin öğrencilerin sorunlarını çözme konusunda istekli olması
İdari organizasyonun iyi planlanmış olması
Eğitim sürecinin açık şekilde yönetmeliklerde belirtilmiş olması
Aktif web sayfası olanakları

B. Zayıf Yönler
- Hizmet yükünün fazla olması
- Basılı Türkçe ders kaynağı eksikliği.
- Eğitimin ödüllendirilmemesi
- Öğrenci başına düşen internet bağlantılı bilgisayar sayısının azlığı
- Bazı Anabilim Dallarına uzmanlık öğrencisi kontenjanın az açılması veya Tıp Fakültemizi kazanıp bir süre
sonra istifa etmesi nedeniyle asistan sayısının yetersizliği, bazı branşlarda uzman hekim açığının
bulunması
- Klinik araştırmalarda veri toplama yetersizliği
- Personel azlığı
- Alt yapı yetersizliği
- Deneysel araştırma insan gücü
- Uluslararası çok merkezli prospektif çalışma yetersizliği
- Uluslararası araştırma fonlarından desteklenmesindeki yetersizlik
- Hizmetin eğitim amaçlı kullanımında yetersizlik
- Ekonomik yetersizlik
- Hizmetin eğitim amaçlı kullanımında yetersizlik

C. Fırsatlar
Tıp Fakültesinin akreditasyon gibi hedeflerinin olması
Ders programlarını standardize edecek öğrenci becerilerini artıracak sistemlerin yaratılacağı
komisyonların kurulmuş olması
- Uzmanlık eğitiminin standardizasyonu çalışmaları ve değerlendirmenin merkezileştirilmesi
çalışmaları
- AB ile uyum çalışmaları,
İstanbul ve Ankara’ya yakınlık, sosyoekonomik olarak gelişmiş ve dinamik bölgelere yakın olmak
- Gelişmiş sanayi bölgesinde olmak
- Üniversitemize ait Teknoparkın kurulması
Kurumsal reform çabaları
Hükümetin eğitim ve araştırmaya ayrılan paya ilişkin düzenlemeleri
Bologna sürecinde Anabilim dallarının eğitim programlarının yenilenmesi

-

Socrates ve Erasmus gibi değişim programları
Tezlere araştırma fonu desteği
TÜBİTAK / TÜBA destek programları
Anabilim dallarının altyapı ve fiziksel olanaklarını iyileştirme süreci
Temel kalite kavramları eğitimi gibi kurumsal programların varlığı
Kurum içi etik kurulların oluşturulması
Üniversite Kütüphanesinin zenginleşmesi ve online erişim olanaklarının artırılması
D. Tehditler

-Tıp Fakültesi sayısında artma
-Öğrenci kontenjanlarının plansız arttırılması
-Artan öğrenci sayısının klinik dönemde de eğitim olanaklarını olumsuz etkileyecek aşamaya gelmesi
-Araştırma görevlisi kadrolarının yetersizliği
-Birinci basamak hekimliğinin yeterince teşvik görmemesi nedeniyle öğrencilerin tıpta uzmanlık
sınavına odaklanmaları
-Düşük ücretler
-Performansı hizmet odaklı belirleyen sağlık politikalarının eğitimi öncelemesi
-İdari personele yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarının yeterli yapılamaması
E - ÖNERİ VE TEDBİRLER
- Bütçe ödeneklerinin artırılması
- Akademik ve İdari personel sayısının artırılması
- Yandal alanında uzmanlığını alanların zorunlu hizmet kapsamında atanmalarında eğitim aldığı
kurumda zorunlu hizmetlerinin tamamlatılmasına olanak sağlanması
- Öğretim Üyelerinin ve Araştırma görevlilerinin ulusal-uluslararası toplantılara katılımlarının teşvik
edilmesi için ulaşım, konaklama ve kongre katılım ücretlerinin Üniversitemiz BAP veya katma bütçe
imkanlarıyla karşılaması.

İç Kontrol Güvence Beyanı
01 /01 /2016 - 20 /07 / 2016 tarihler arasında Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak
uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden
önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay
raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. Düzce, / / 2017
İmza
Ad Soyadı
Unvan
Prof. Dr. Safinaz ATAOĞLU

İç Kontrol Güvence Beyanı
21/07/2016 - 07/08/2016 tarihler arasında Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak
uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden
önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay
raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. Düzce, / / 2017
İmza
Ad Soyadı
Dekan Vekili
Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR

İç Kontrol Güvence Beyanı
08 /08 /2016 - 31 /12/2016 tarihler arasında Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak
uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden
önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay
raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. Düzce, / / 2017
İmza
Ad Soyadı
Unvan
Prof. Dr. Safinaz ATAOĞLU

