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KATILIM: Bölüm, Anabilim ve Bilim Dalı BaĢkanları,

BaĢhekim ve Yardımcılar

17 KASIM 2011 GÜNDEMĠ:

1: Genel GörüĢme

2: Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim, araĢtırma, 

hizmet için öğretim üyesi kadrosu profili belirleme 

çalıĢması hakkında bilgilendirme.



ĠTF

MEZUNĠYET ÖNCESĠ VE SONRASI 

EĞĠTĠM- ARAġTIRMA VE HĠZMET 

ĠÇĠN  

ÖĞRETĠM ÜYESĠ KADROSU  

PROFĠL BELĠRLEME ÇALIġMASI



 ASLÎ GÖREVLERİMİZ:

EĞĠTĠM
ARAġTIRMA

HĠZMET



 ASLÎ GÖREVLERİMİZ:

EĞĠTĠM
Teorik

Pratik



Yıllık Eğitime Ayrılan

Gerekli Mesai Saati (GMS)

 Öğrenci teorik ve pratik eğitim için   GMS

 Asistan   teorik ve pratik eğitimi için GMS

 Yandal teorik ve pratik eğitimi için  GMS

 Yüksek lisans teorik ve pratik eğitimi için  GMS

 Doktora teorik ve pratik eğitimi için GMS 

Her AD için yıllık  GMS



Eğitim

 Mezuniyet Öncesi:

 Tıp öğrencisi teorik ve pratik

 Mezuniyet Sonrası:

 Tıpta uzmanlık öğrencisi teorik ve pratik eğitimi

 Yan dal uzmanlığı teorik ve pratik eğitimi

 Yüksek lisans ve doktora teorik ve pratik eğitimi



Yıllık Eğitime Ayrılan

Gerekli Mesai Saati (GMS)
 Öğrenci teorik ve pratik eğitim için   GMS

 Asistan   teorik ve pratik eğitimi için GMS

 Yandal teorik ve pratik eğitimi için  GMS

 Yüksek lisans teorik ve pratik eğitimi için  GMS

 Doktora teorik ve pratik eğitimi için GMS 

Her AD için yıllık  GMS



Öğrenci teorik ve pratik eğitim için   GMS

İTF öğrenci programından 

yararlanılarak 1,2,3,4,5,6. sınıf  tıp 

fakültesi öğrencilerinin teorik ve 

pratik eğitimi için her anabilim 

dalının (AD) 1 yıl içinde gereksinim 

duyduğu zamanın tahmini



Yıllık Eğitime Ayrılan

Gerekli Mesai Saati (GMS)
 Öğrenci teorik ve pratik eğitim için   GMS

 Asistan teorik ve pratik eğitimi için GMS

 Yandal teorik ve pratik eğitimi için  GMS

 Yüksek lisans teorik ve pratik eğitimi için  GMS

 Doktora teorik ve pratik eğitimi için GMS 

Her AD için yıllık  GMS’i



Asistan teorik ve pratik eğitimi için GMS

İTF’nde asistan teorik ve pratik 

eğitimi için harcanan zamanın her 

AD için belirlenmesiyle yıllık 

asistan eğitimi için GMS’nin

tahmini



Yıllık Asistan Teorik Eğitimi için GMS hesaplanması:

 Anabilim-Bilim Dalında veri mevcut değilse ulusal-

uluslararası yeterlilik kurulları veya American

Medical Association’ın (AMA) asistan eğitimi veren 

kurumların bilgilerinin toplandığı FREİDA veri 

tabanı kullanılarak Shangai sınıflamasına göre ilk 

10’da olan UCLA, Harvard,  Johns Hopkins,  

University of Washington, Stanford 

üniversitelerinde asistanlara verilen teorik eğitim 

saati ortalamasından faydalanıldı

 Bu zamanın yıllığa çevrilip yıllık asistan teorik 

eğitimi için GMS’nin hesaplandı



Yıllık Asistan Pratik Eğitimi için GMS hesaplanması:

 Yılık asistan  pratik eğitimi için GMS hesaplaması:

 Asistanların ameliyathanede ve poliklinikte eğitimi için yıllık GMS'nin

toplanmasıyla asistan pratik eğimi için yıllık GMS‘nin tahmini

 Yıllık ameliyat eğitim süresi için GMS hesaplaması:

 Her AD’nın ameliyathane sayısı, 1920 (240 gün x 8 saat) ile çarpılıp 

yıllık ameliyathane eğitim süresi için GMS’nin tahmini

 Anestezi yoloji ve Reanimasyon AD’nın toplam ameliyat saati 4’e 

bölündü (4 ameliyathaneye bir öğretim üyesi düştüğü kurgulandı)  

 Girişimsel Radyoloji, Kardiyoloji Anjio Laboratuarı, 

Gastroenterohepatoloji Endoskopi Ünitesi, 3 x Genel Cerrahi 

Endoskopik Birimi ve Üroloji Endoskopi Birimi birer ameliyathane 

olarak kabul edildi



Yıllık Asistan Pratik Eğitimi için GMS hesaplanması:

 Yıllık poliklinik eğitim süresi için GMS hesaplaması:

 İTF istatistik bürosundan temin edilen her AD’ndaki aylık 

poliklinik hasta sayısının 12 ile çarpılıp yıllık hasta sayısının 

hesaplandı

 Nükleer Tıp, Patoloji, Radiodiagnostik AD'larının yıllık rapor 

sayısının poliklinik sayılarına eklenmesi

 Psikiyatri için 3/4 saat, Patoloji için ¼ saat, diğer AD’ları için 1/3  

saat olarak hesaplanan bir hastaya ayrılan zamanın, yıllık hasta 

sayısı ile çarpılarak yıllık poliklinik için  ayrılan mesai saati 

hesaplandı

 Akademik kadronun asistan eğitimi için poliklinikte hastaların 

%50’sine  asistanlar ile beraber baktığı varsayılıp bu rakamın ikiye 

bölünmesi ve yıllık poliklinik eğitim süresi için GMS’i hesaplandı.



Öğretim Üyelerinin akademik 

çalıĢmalara ayırdığı zaman dilimi



Öğretim Üyelerinin akademik 

çalıĢmalara ayırdığı zaman dilimi



Öğretim Üyelerinin akademik 

çalıĢmalara ayırdığı zaman dilimi



Günlük Eğitim Süresi

 Günlük Eğitim Süresi

 Temel bilimler 4 saat   (%50’si)

 Dahili bilimler 4.8 saat (%60’ı)

 Cerrahi birimler 6.4 saat (%80’i) 

 Yıllık çalışma günü 240 gün

 Yıllık Eğitime Ayrılan Süre (bir öğretim üyesi)

 Temel bilimlerde 960 saat (240x4)

 Dahili bilimlerde 1152 saat (240x4,8)

 Cerrahi bilimlerde 1536 saat (240x6,4) 



Eğitim için Gerekli Öğretim Üyesi Sayısı 

Yıllık eğitim için GMS’nin:

Temel bilimler için 960 (240x4)

Dahili bilimler için  1152 (240x4,8)

Cerrahi bilimler için 1536 (240x6,4)'e 

bölünmesiyle her AD için gereken 

öğretim görevli sayısının tahmini



 İTF’nde mevcut öğretim üyesi sayısı:

 İTF akademik büro verilerinden öğretim üyesi ve 

asistan sayısı

 İTF‘nde öğretim üyesi/asistan oranı:

 Mevcut öğretim üyesi sayısının, asistan sayısına 

bölünerek her AD için

 ABD öğretim üyesi/asistan oranı: 

 AMA (Amerika Tıp Örgütü) FREİDA veri tabanı 

kullanılarak her AD için ABD eğitim hastanelerindeki 

mevut öğretim üyesi/asistan oranı



Örnekler
 Temel Bilimler:

 … AD’ndan örnek: (bir günlük profil)

 2 laboratuarın her birinde bir öğretim üyesi pratik 

eğitim yaptırmakta(16 saat)

 1 saat teorik asistan eğitimi verilmekte

 Öğrenciler ile ortalama 1 saat teorik, 6 saat pratik  

ders yapılmakta

 Toplamda bir günde en az 24 saatlik GMS’ne ihtiyaç 

vardır

 Eğitime zamanının %50’sini (4 saat) ayıran en az 6 

öğretim üyesine ihtiyaç olur 



Örnekler
 Cerrahi Bilimler:

 … AD’ından örnek: (bir günlük profil)

 3 ameliyathanesinin her birinde bir öğretim üyesi 

pratik eğitim yaptırmakta(24 saat)

 Poliklinikte 1 kişi görev almakta (8 saat)

 1 saat teorik asistan eğitimi verilmekte

 Öğrenciler ile ortalama 1 saat teorik, 3 saat pratik  

ders yapılmakta

 Toplamda bir günde en az 40 saatlik GMS’ne ihtiyaç 

vardır

 Eğitime zamanının %80’nı (6,4 saat) ayıran en az 7 

öğretim üyesine ihtiyaç vardır 



Süreç Nasıl ĠĢleyecek

 İTF Dekanlığı tarafından eğitim için gerekli 

muhtemel öğretim üyesi profili belirlenmesi 

öngörüldü (Ekim 2011)

 Her anabilim dalı-bilim dalıyla ayrı ayrı özel 

toplantı yapılarak verilerin doğrulanması –

detaylandırılması (2 Ocak 2012’ye kadar)

 Nihai olarak eğitim için gerekli öğretim üyesi 

profilinin saptanması (6 Şubat 2012)



Minimal Yeterli/

Mevcut Öğretim Üyesi

2011 ocak itibariyle 
mevcut öğretim 

üyesi

2011 kasım itibariyle 
ücretsiz izin alan 

öğretim üyesi

2011 Kasım 
itibariyla mesleğini 

dışarıda serbest 
icra edenler

Temel Bilimler 68 0 1

Dahili Bilimler 226 43 78

Cerrahi Bilimler 149 49 71

Toplam 443 92 150



ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ 

5947 Sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün ÇalıĢmasına dair Kanun uyarınca

30.01.2011-26.08.2011 tarihleri arası dağılım

Profesör Doçent
Yard. 

Doç.

Toplam 

Öğr. 

Üyesi

Kısmi 

Statü 

Profesör

Kısmı 

Statü  

Doçent

Daimi 

Statü 

Profesör

Daimi 

Statü 

Doçent

Kendi 

isteği 

ile 

emekli

YaĢ 

haddi 

emekli 

Ġstifa

Temel 

Tıp 

Bilimleri 

60 9 - 69 2 - 58 9 - 1 1

Dahili 

Tıp 

Bilimler

200 30 - 230 77 - 123 30 8 2 2

Cerrahi 

Bilimleri
151 15 3 166 93 1 58 14 12 1 1

Toplam 411 54 3 465 172 1 239 53 20 4 4



ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ 6

50 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 40. maddesine göre

26.08.2011-11.11.2011 tarihleri arası  dağılım                                                 

Profesör Doçent Yard. Doç.
Toplam 

Öğr. Üyesi

Ücretsiz 

izine 

ayrılan 

Profesör

Ücretsiz 

izine 

ayrılan 

Doçent

Kendi 

isteği ile 

emekli

YaĢ 

haddi 

emekli 

Ġstifa

650 s. 

KHK 

uyarınca 

mesleğini 

dışarıda 

serbest icra 

edenler 

Temel Tıp 

Bilimleri 
56 11 1 68 - - - 2 1

Dahili Tıp 

Bilimler
195 31 - 226 43 - 4 1 78

Cerrahi Bilimleri 130 17 2 149 46 3 8 1 71

Toplam 381 59 3 443 89 3 12 4 150












