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Stratejik Amaç/Hedef

SA1/SH1
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SA1/SH4

SA2/SH3

SA4/SH1

PERFORMANS HEDEFİ

FAALİYETLER

Sorumlu Birimler

Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenci başarı
düzeyinin geliştirilmesi.

EĞİTİMDE ULUSAL AKREDİTASYONUN DESTEKLENMESİ :
2015-2016 Eğitim- Öğretim yılı başında entegre (blok) eğitim sistemine
geçilmiş ve çalışmalar devam etmektedir. Sistemin tam olarak oturması ölçme
ve değerlendirme sonuçlarının tam olarak alınmaya başlanabilmesi 2020-2021
eğitim öğretim yılı sonunu bulacaktır. Ölçme ve değerlendirmenin somut olarak
yapılabilmesi için teknolojik alt yapının kurulması ve sınav sorularının ve
sonuçlarının analizinin yapılacağı bir program alınması gereklidir.
Bu alt yapı ve Program için tahminen 100.000,00 TL gereklidir.

Diş Hekimliği Fakültesi

Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin
artırılması.

ÖĞRETİM ELEMANLARINA EĞİTİCİ EĞİTİMİ DÜZENLENMESİ:
2018 yılı içerisinde Fakültemizde daha önce eğitici eğitimi
almamış öğretim elemanlarına eğitici eğitimi programı
düzenlenecek ve eğitimi verecek eğitmen görevlendirilecektir.
Görevlendirilecek eğitmenler ve düzenlenecek kurslar için tahminen
50.000,00 TL kaynağa ihtiyaç vardır.

Diş Hekimliği Fakültesi

Eğitim - Öğretimi destekleyen sosyal, kültürel
ve sportif etkinliklerin artırılması.

Fiziki yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTTA ÇALIŞTAY, SEMPOZYUM
VE KONFERANS DÜZENLENMESİ:
2018 yılı içerisinde diş hekimliği ile ilgili ulusal bir sempozyum
planlanmakta ayrıca öğretim elemanlarının, İdari personelin ve
öğrencilerin katılacağı İş Sağlığı ve Güvenliği, iş kazaları ve Meslek Hastalıkları Diş Hekimliği Fakültesi
ve Atık yönetimi konularında seminerler düzenlenmesi planlanmaktadır.
Sempozyum ve Seminer giderleri için tahmini 100.000,00 TL
gerekmektedir.

YENİ EĞİTİM SİSTEMİNE UYGUN FİZİKİ YAPIDA DİZAYN EDİLEN
YENİ FAKÜLTE BİNAMIZDA TEKNİK DONANIM (ÜNİT
SAYILARININ ARTTIRILMASI, SİMÜLASYON LABORATUVARININ
GELİŞTİRİLMESİ, ARTAN FİZİKİ YAPIYA UYGUN TEKNOLOJİK
ALT YAPININ GELİŞTİRİLMESİ) İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ
VE YENİ EĞİTİM SİSTEMİ GEREĞİ SENARYO VE SİMÜLE ROLLER
İÇİN TİYATRO ÇALIŞMA SALONU VE GEREKLİ TEKNİK ALT
YAPININ SAĞLANMASI:
Diş Hekimliği Fakültesi, kurulduğu 1993 yılında değişik amaçla kullanılan
12.000 m2 ‘lik eski hizmet binasında faaliyetlerini yürütmüştür. Gerek bölge
genelinden müracaat eden hasta sayısındaki artış, gerek lisans ve lisansüstü
öğrenci sayısındaki artış, gerekse öğretim elemanı sayısındaki artışa cevap
veremediği için 23 yıldır tamirlerle ayakta duran mevcut binadan, yeni hizmet
binasına 2017 mayıs ayında taşınmıştır.
Taşınmış olduğu yeni diş hekimliği binasında şu an preklinik ve fantom
Diş Hekimliği Fakültesi
öğrenci laboratuvarlarının kaba inşaatı bitirilmiş ancak gerekli alt yapı tesisat ve
diğer donanımları bulunmamaktadır. Klinik ünit sayısındaki eksiklikten dolayı
öğrenci klinik uygulamalarında ve hasta hizmetlerinde aksaklıklar
yaşanmaktadır.
Bu nedenle ünit sayısının arttırılması ve 23 sene içerisinde kullanım
ömrünü tamamlamış eski laboratuvar malzemelerinin yerine öğrencilerin son
teknoloji ile demonstrasyon yapabilmesine olanak sağlayan, kameralı-ses
sistemine sahip yeni bir preklinik laboratuvarı ile yeni bir fantom laboratuvarı
donanımının alınması gerekmektedir.
Yaklaşık 50 ünit ile iki laboratuvar için 3.500.000,00 TL kaynağa ihtiyaç
vardır.

ÖNCELİĞİ ÇOCUKLAR VE KORUYUCU TEDAVİYE ALMAK
ÜZERE, YENİ FAKÜLTE BİNAMIZDA OLUŞTURDUĞUMUZ
TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MOTİVASYON, EĞİTİM VE
TEDAVİ BÖLÜMÜMÜZDE TEKNOLOJİK ALT YAPI
İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ VE OKULLARDA SÜRDÜRÜLEN
TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TARAMA VE TEDAVİ HİZMETİNİN
DEVAM ETTİRİLMESİ:
Toplum ağız ve diş sağlığı kapsamında okullarda sürdürülen tarama ve
İşbirliği kültürünün sağlanması için Üniversite tedavi hizmetlerine 2018 yılı içerisinde de devam edilecektir. İl Milli Eğitim
özel sektör, kamukurumları ve STK'lar olmak Müdürlüğünce belirlenen ilçelerdeki ilk ve ortaokul öğrencilerinin gezici klinik Diş Hekimliği Fakültesi
üzere 31 kuruluşla işbirliği yapılması
araçlarında 4. ve 5. sınıf öğrencileri tarafından öğretim elemanları gözetiminde
tarama ve tedavileri yapılacak, gezici klinik araçlarında yapılamayan tedavileri
için öğrenciler fakültemiz kliniklerine getirilecektir. Bu hizmet esnasında
Fakültemiz 4. ve 5. sınıf öğrencileri Toplum Ağız ve Diş Sağlığı klinik
uygulama derslerini de yapmış olacaklardır. Gidilen mesafeye göre değişmekle
birlikte ortalama yıllık 100.000,00 TL kaynağa ihtiyaç vardır.

