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GÜNDEM : 
 
 
01 –Fakültemiz Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr.Nuray 
TÜLOĞLU’nun ders telafi programının görüşülmesi, 
 
02- Fakültemiz Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Şule 
BAYRAK’ın ders telafi programının görüşülmesi, 
 
03 – Fakültemiz lisans öğrencilerine verilmekte olan 161112011 kodlu Tıbbi Genetik ve 
161114001 kodlu Ağız Mikrobiyolojisi dersinin saatlerinin değiştirilmesinin görüşülmesi, 
 
04 – Fakültemiz Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dt.Yasin 
Çağlar KOŞAR’ın uzmanlık tez değerlendirme jürilerinin belirlenmesinin görüşülmesi, 
 
05 – Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının 
Belirlenmesine ve Kullanılmasına ilişkin Yönetmeliğin 4.maddesinin 3.fıkrası gereği, 
Fakültemiz Anabilim Dalları için ihtiyaç duyulan norm dışı öğretim üyesi kadro talepleri ve 
gerekçelerinin görüşülmesi, 
 
06   -  Fakültemiz 2019 Ocak ayı ek ödeme dağıtım oranlarının belirlenmesinin görüşülmesi, 
 
07 - Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının 
Belirlenmesine ve Kullanılmasına ilişkin Yönetmeliğin 4.maddesinin 3.fıkrası gereği, 
Fakültemiz Periodontoloji Anabilim Dalı için ihtiyaç duyulan norm dışı öğretim üyesi kadro 
talebi ve gerekçelerinin görüşülmesi, 
 
 
KARAR : 
 
01 - Fakültemiz Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Anabilim Dalı öğretim üyesi 
Doç.Dr.Nuray TÜLOĞLU’nun 12-16 Mart 2019 tarihleri arasında ALMANYA’da görevli 
olmasından dolayı ders telafi programının aşağıdaki şekilde belirlenmesinin uygun olduğuna, 
 
Dersin Adı Dersin tarihi / saati Telafi tarihi / saati 
Toplum Ağız veDiş Sağlığı 13.03.2019 / 15:30-16:20 19.03.2019 / 13:00-14:20 
 
02 - Fakültemiz Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Şule 
BAYRAK’ın 12-16 Mart 2019 tarihleri arasında ALMANYA’da görevli olmasından dolayı 
ders telafi programının aşağıdaki şekilde belirlenmesinin uygun olduğuna, 
 
Dersin Adı Dersin tarihi / saati Telafi tarihi / saati 
Pedodonti I 13.03.2019 / 10:30-11:20 21.03.2019 / 12:20-13:30 
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03- Fakültemiz lisans öğrencilerine verilmekte olan 161112011 kodlu Tıbbi Genetik ve 
161114001 kodlu Ağız Mikrobiyolojisi dersinin saatlerinin değiştirilmesinin uygun olduğuna, 
 
Dersin Kodu Dersin Adı Ders Günü-Saati Değişecek Gün-Saat 
161112011 Tıbbi Genetik Çarşamba/15:30-17:20 Salı / 09:30-11:20 
161114001 Ağız Mikrobiyolojisi Pazartesi / 15:30-17:20 Pazartesi / 13:30-15:20 
 
 04- Fakültemiz Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dt.Yasin 
Çağlar KOŞAR’ın uzmanlık tez değerlendirme jürilerinin aşağıda belirtilen şekilde uygun 
olduğuna ve asıl jüri üyesi olarak belirlenen Fakültemiz dışından gelecek öğretim üyesinin 
yolluk ve yevmiyesinin fakültemiz döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 2547 sayılı 
kanunun 39.maddesi gereğince Fakültemizde görevlendirmesinin uygun olduğuna, 
 
Uzmanlık Tez Değerlendirme Tarihi:  08.03.2019 
Uzmanlık Tez Değerlendirme Saati:   11:00 
Uzmanlık Tez Değerlendirme Yeri:  Fakültemiz 2.kat toplantı salonu 
 
Asıl Üyeler: 

1- Doç.Dr.Ömür DERECİ   (Tez Danışmanı) 
2- Dr.Öğr.Üyesi M.Kemal TÜMER (Tokat GaziOsmanpaşa Ünv. Diş Hekimliği 

Fakültesi) 
3- Dr.Öğr.Üyesi Nesrin SARUHAN 

 
Yedek Üyeler: 

1 – Dr.Öğr.Üyesi Alper SİNDEL (Akdeniz Ünv.Diş Hekimliği Fakültesi) 
2 – Dr.Öğr.Üyesi Uğur GÜLŞEN (Bülent Ecevit Ünv.Diş Hekimliği Fakültesi ) 
 

05 – Fakültemizin aşağıda belirtilen sayı ve tarihli Klinik Bilimler Bölümüne gelen ihtiyaçlar 
doğrultusunda, aşağıdaki tabloda belirtilen ve gerekçeleri sunulan norm dışı kadro talepleri 
uygun bulunarak ve fakültemiz Restoratif Diş Tedavisi ve Protetik Diş Tedavisi anabilim 
dallarına tahsisi için Rektörlük Makamına arzına, 
 
Klinik Bilimler 
Bölümü Kurul Uygun 
Görüş Karar Sayı ve 
Tarihi 

Unvan Bölüm Anabilim Dalı Talep 
Edilen 
Miktar 

2019/1 – 20.02.2019 Prof.Dr. Klinik Bilimler 
Bölümü 

Restoratif Diş 
Tedavisi 

1 

2019/1 – 20.02.2019 Prof.Dr. Klinik Bilimler 
Bölümü 

Protetik Diş 
Tedavisi 

1 
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Gerekçeler; 

1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 23 öğretim üyesi ve 2018-2019 

eğitim-öğretim döneminde toplam 415 lisans öğrencisi bulunmaktadır. Lisans eğitiminde öğrencilere 

teorik, pratik ve klinik uygulama dersi verilmektedir. Her bir anabilim dalının yükümlüğündeki ders 

saati değişmekle birlikte öğretim üyesi başına düşen haftalık lisans ders saati 15-32 saat arasında, 

öğretim üyesine başına düşen öğrenci sayısı ise 64-96 arasında değişmektedir.  Her yıl YÖK 

tarafından lisans öğrencilerin kontenjanlarının arttırılması nedeniyle şu an mevcut öğretim üyesi sayısı 

ile bile lisans eğitiminin sürdürülebilmesi için gerekli verimliliğin sağlanabilmesinde zorluklar 

yaşanmaktadır. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Tıpta ve Diş Hekimliğinde 

Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca 8 (sekiz) Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi de 

vermektedir. Uzmanlık eğitimi; araştırma faaliyetleri, klinik uygulama ve teorik eğitimden 

oluşmaktadır. 2013 yılından beri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 17 

araştırma görevlisi uzmanlık eğitimini tamamlayarak mezun olmuştur. Şu an itibariyle ise Tıpta ve Diş 

Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile atanmış 60 uzmanlık öğrencisi ve atanması için 

güvenlik soruşturması devam eden 3 uzmanlık öğrencisi bulunmaktadır. Her bir anabilim dalının 

yükümlüğündeki uzmanlık teorik ve klinik uygulama ders yükü değişmekle birlikte öğretim üyesi 

başına düşen haftalık uzmanlık ders yükü 13-18 saat arasında değişmektedir.   

Lisans ve uzmanlık eğitiminin sürdürülebilmesinde gerekli verimliliğin sağlanabilmesi için, 

2. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi lisans ve uzmanlık eğitim-

öğretiminin dışında Ağız ve Diş Sağlığı konusunda da sağlık hizmeti sunmaktadır. Fakültemiz 2018 

yılında şehrimiz, çevre il ve ilçelerimizden gelen yaklaşık 132.000 (yüzotuziki bin) hastaya ağız ve diş 

sağlı hizmeti vermiştir. Eskişehir ili ve çevresinde yer alan kamu kurumlarındaki uzman hekim 

sayılarının eksikliği nedeni ile Fakültemize şehrimiz ve çevre illerimizden yüksek oranda hasta 

başvurusu gerçekleşmektedir. Mevcut hekim sayısı ile tüm anabilim dallarımıza başvuran hastaların 

dental tedavi gereksinimim karşılanmasında güçlük çekilmekte olup, uzayan randevuların önüne 

geçilmesi ve daha fazla hastamıza daha kısa sürelerde etkin ağız diş sağlığı hizmetinin 

sunulabilmesi için,  

3. Klinik koşullarda dental tedavisi gerçekleştirilemeyen mental/fiziksel gelişim geriliği olan 

engelli ve uyum sağlanamayan hastalarımızın dental tedavisi öğretim üyelerimiz tarafından, 

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile yapmış olduğumuz 
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protokol kapsamında genel anestezi altında gerçekleştirilmektedir. Fakültemiz, bölgemizde genel 

anestezi altında ağız diş sağlığı hizmeti sunan tek kurumdur. Öğretim üyelerimizin genel anestezi 

altında dental tedavi gerçekleştirdiği süre zarfında ilgili anabilim dalındaki lisans ve uzmanlık 

eğitimindeki teorik ve klinik uygulama derslerinin gerçekleştirilmesinde ve klinik koşullarda 

ağız diş sağlığı hizmetinin sunulmasında devamlılığın sağlanabilmesi ve aksaklıklarının 

önüne geçilebilmesi için,  

4. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yapım aşamasında olan yeni 

hizmet binası ile bölge hastanesi olma potansiyelindedir. 242 ünitlik yeni hizmet binamızda Eskişehir 

ve çevre illerdeki daha fazla hastamıza daha kısa sürelerde etkin ağız diş sağlığı hizmetinin 

sunulabilmesi için, 

5. Öğretim üyelerimiz fakültemiz kurulduğundan bugüne kadar yoğun klinik hizmeti ve eğitim 

programlarının yanı sıra asli görevlerinden biri olan akademik faaliyetlerini de sürdürmektedir. 

Öğretim üyelerimizin hem SCI-Expanded kapsamındaki uluslararası dergilerde hem de Ulakbim 

kapsamındaki ulusal dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır. Bunların yanı sıra öğretim 

üyelerimiz tarafından çok sayıda uluslararası ve ulusal kongrelerde sözlü ve poster bildirileri yapılmış, 

bilimsel araştırma projeleri yürütülmüştür. Mevcut öğretim üyesi sayımız ile yoğun olarak 

gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra akademik faaliyetlerimizi de üst 

seviyede devam ettirebilmemiz için.  

06 - Fakültemiz Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında 
Uygulanacak Usul ve Esaslar ile ilgili 2019 Ocak ayı ek ödeme dağıtımının uygun olduğuna, 
 
 07 - Fakültemizin aşağıda belirtilen sayı ve tarihli Klinik Bilimler Bölümüne gelen ihtiyaçlar 
doğrultusunda, aşağıdaki tabloda belirtilen ve gerekçeleri sunulan norm dışı kadro talepleri 
uygun bulunarak ve fakültemiz Periodontoloji anabilim dalı için tahsisi için Rektörlük 
Makamına arzına, 
 
Klinik Bilimler 
Bölümü Kurul Uygun 
Görüş Karar Sayı ve 
Tarihi 

Unvan Bölüm Anabilim Dalı Talep 
Edilen 
Miktar 

2019/1 – 20.02.2019 Dr.Öğr.Üyesi Klinik Bilimler 
Bölümü 

Periodontoloji 1 
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Gerekçe: 

1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2018-2019 eğitim-Öğretim 

yılı geçerli müfredatında Periodontoloji Anabilim Dalı olarak;, haftalık 2 (iki) saat 4. sınıf ve 

haftalık 2 (saat) 5. sınıf olmak üzere haftalık toplam 4 (dört) saat lisans teorik dersi, haftalık 

20 (yirmi) saat 4. sınıf, haftalık 20 (yirmi) saat 5. sınıf olmak üzere toplam 40 (kırk) saat 

lisans klinik uygulama ders yükümüz bulunmaktadır. Üç öğretim üyesi ile yürüttüğümüz 

lisans teorik ve klinik uygulama ders yükü açısından bakıldığında haftalık olarak öğretim 

üyesi başına düşen ortalama lisans dersi yükü 15 saattir. Geçerli Eğitim-Öğretim yılında 

lisans 3. sınıfımızda 88, 4. sınıfımızda 56 ve 5. sınıfımızda 48 öğrenci bulunmaktadır.  

Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 64’tür.  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’ndan 

2013 yılından beri 1 araştırma görevlisi uzmanlık eğitimini tamamlayarak mezun olmuştur. 

Şu an itibariyle ise Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile atanmış 8 

uzmanlık öğrencisi bulunmaktadır. Üç öğretim üyesi ile yürüttüğümüz uzmanlık teorik ve 

klinik uygulama ders yükü açısından bakıldığında haftalık olarak öğretim üyesi başına düşen 

ortalama uzmanlık teorik eğitim ders yükü 4 (dört) saat, klinik uygulama ders yükü ise 13 

saattir.  

Lisans ve uzmanlık eğitiminin en üst seviyede sürdürülebilmesinde gerekli 

verimliliğin sağlanabilmesi için, 

 

2. Periodontoloji Anabilim Dalı oral hjyenin temin edildiği, daha sonrasında hastaların 

diğer kliniklere yönlendirildiği ilk basamak kliniktir. Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve 

araştırma görevlileri, 2017 yılında 9341, 2018 yılında ise 10844 hastaya ağız ve diş sağlığı 

hizmeti vermiştir.  

Mevcut hekim sayısı ile hastaların dental tedavi gereksinimim karşılanmasında güçlük 

çekilmekte olup, uzayan randevuların önüne geçilmesi ve daha fazla hastamıza daha kısa 

sürelerde etkin ağız diş sağlığı hizmetinin sunulabilmesi için, 
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3. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim 

Dalında yürüttüğümüz sağlık işlemlerimizde gerektiğinde ileri cerrahi işlemlerin de yapıldığı, 

çok seanslı tedavi hizmetleri de sunmaktayız.  Mevcut kadromuz poliklinik, lokal 

ameliyathane ve entegre kliniği olmak üzere toplamda 3 ayrı klinikte görev yapmaktadır. 

4. Anabilim dalımız öğretim üyeleri olarak fakültemiz kurulduğundan bugüne kadar 

yoğun klinik hizmeti ve eğitim programlarının yanı sıra asli görevlerimizden biri olan 

akademik faaliyetlerini de sürdürmektedir. Anabilim dalımızın hem prestijli uluslararası 

dergilerde hem de ulusal kapsamındaki Ulakbim dergilerde yayınlanan birçok makalesi 

bulunmaktadır. Bunların yanı sıra çok sayıda uluslararası ve ulusal kongrelerde sözlü ve 

poster bildirileri yapılmış, bilimsel araştırma projeleri yürütülmüştür. 

Mevcut öğretim üyesi sayımız ile yoğun olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim ve sağlık 

hizmetlerinin yanı sıra akademik faaliyetlerimizi de üst seviyede devam ettirebilmemiz için. 

Oybirliği ile karar verildi. 
  


