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2021- 2022 GÜZ DÖNEMĠ BĠRĠM DANIġMA KURULU TOPLANTI RAPORU-1 

Toplantı Tarihi  : 01.11.2021  

Toplantı Yeri  : Zoom Çevrimiçi  

Toplantı Katılımcılar :1- Dt. Naim ġENYURT (DiĢ Hekimleri Odası BaĢkanı) 

2- Dr. Dt. Gayem EROĞLU ALBAYRAK (Serbest DiĢ Hekimi) 

3- Dr. Dt. Ġbrahim GÜNDOĞAY (Serbest DiĢ Hekimi) 

4- Dr. Dt Tufan GÜZEL (Isparta Ağız DiĢ Sağlığı Merkezi) 

5- Mehmet ÇANKAYA  (Kurul Sekretaryası)  

 

TOPLANTI GÜNDEMĠ : 
1.AçılıĢ konuĢması,  

2.Süleyman Demirel Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesinin tanıtımı,  

3-Kurul üyelerinin kendini kısaca tanıtması, 

4-Süleyman Demirel Üniversitesi DanıĢma Kurulları KuruluĢ ve ĠĢleyiĢ Esaslarına ĠliĢkin 

Yönergesinin görüĢülmesi, 

5-Birim DanıĢma Kurulu BaĢkanı seçimi, 

6- Süleyman Demirel Üniversitesi DanıĢma Kurulları KuruluĢ ve ĠĢleyiĢ Esaslarına ĠliĢkin 

Yönergesine göre DanıĢma Kurulunun yürüteceği görevlerin görüĢülmesi, 

7- Bir sonraki toplantının gündem maddelerinin ve tarihinin belirlenmesi, 

8-Dilek ve temenniler, 

 

Fakültemiz Birim DanıĢma Kurulu 01.11.2021 tarihinde çevrimiçi olarak “Zoom” platformunda ilk 

toplantısını gerçekleĢtirmiĢtir.  

1-Toplantıda ilk olarak Fakültemiz Dekan Vekili Doç. Dr. Müge ÇINA kurul üyelerini selamlamasının 

ardından kendisini tanıtmıĢ ve gerçekleĢtirilecek toplantının kayıt altına alınacağı bilgisini kurul 

üyeleri ile paylaĢmıĢ, ardından toplantı gündemini hatırlatmıĢtır. 

2-Toplantının ikinci gündem maddesinde belirtildiği üzere DiĢ Hekimliği Fakültesi ve Engelsiz Ağız 

DiĢ Sağlığı Merkezi tanıtılmıĢtır.  

3-Kurul üyeleri kendilerini kısaca tanıttılar. 

4- Süleyman Demirel Üniversitesi DanıĢma Kurulları KuruluĢ ve ĠĢleyiĢ Esaslarına ĠliĢkin Yönergesi 

görüĢülmüĢtür. 

 

5-Birim DanıĢma Kurulu üyelerinin kendi aralarından belirlenecek olan “BaĢkan” seçimine 

geçilmiĢtir. Bu noktada DiĢ hekimleri Odası BaĢkanı Naim ġENYURT’ un önerisi ve diğer üyelerin 

onayı ile Uzman DiĢ Hekimi Gayem EROĞLU’nu Birim DanıĢma Kurulu “BaĢkanı” olarak 

belirlemiĢlerdir.  

6-Süleyman Demirel Üniversitesi DanıĢma Kurulları KuruluĢ ve ĠĢleyiĢ Esaslarına ĠliĢkin Yönergesine 

göre DanıĢma Kurulunun yürüteceği görevler görüĢülmüĢtür. 

 

7- Bir sonraki toplantının gündem maddelerinin ve tarihinin ileriki bir tarihte belirlenmesi 

kararlaĢtırılmıĢtır. 

 

8-Toplantının son gündem maddesi olarak “Üniversitemizde ve Fakültemizde yürütülen uzaktan 

eğitim süreci hakkında kurul üyeleri bilgilendirilmiĢtir. Akabinde kurul üyelerinin görüĢ ve önerileri 
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alınmıĢtır. Bu noktada Kurul üyelerinin paylaĢtığı görüĢ ve önerilere anlam bütünlüğünün 

sağlanabilmesi bakımından doğrudan alıntı yapılarak aĢağıda yer verilmiĢtir: 

İbrahim Gündoğay; Yani o zaman Ģununla ilgili hazırlık yapabilir miyiz hocam. Yani Ģimdi 

sizin bahsettiğiniz gibi Ģimdiye kadar gelen mezunlarda aslında SDÜ mezunları için konuĢayım. Hani 

Isparta ve çevre illerde farklı genelde SDÜ mezunları oldukça konuya vakıf mesleğine hakim olarak 

değerlendiriliyordu ama bu son yıllarda iĢte pandemi sürecinde online dönüĢte belki sürecinde bunlarla 

ilgili fikirler var. Bunlar üzerinden Ģekillenmeye baĢlayabiliriz diye düĢünüyorum. Evet yani tabi ki 

pandemi süreci genelarize bir problem oluĢturdu. Yani küresel kitlesel değil Ģey de var tabi ki çevre 

illere diĢ hekimliği fakültelerinin açılmıĢ olması ya da öğrenci saylarının günbegün artması iĢte buraya 

düĢen vakaların öğrenciye düĢen oran ve orantısını değiĢtirmiĢ oldu. Onların üstüne konuĢulabilir bir 

de keĢke benim öğrenciliğimde dahi Ģey olsun isterdim. Ani özelden birer hekim haftalık veya aylık 

bile olmuĢ olsa gelip bir Ģeyler anlatsın derdim. Çünkü özeldeki diĢ hekimliği ya da devlette ya da 

fakültede çok daha farklı iĢliyor. Dolayısıyla o adaptasyon aslında öğrencilerinde belki kendilerinin 

neyi bekleyeceğini ya da beklediğini bilmeleri önemli olur diye düĢünüyorum. 

Naim Şenyurt; Hocam Ġbrahim’ in dediği gerçekten çok da güzel olur. Böyle sohbet 

ortamında soru cevap Ģeklinde olabilir gerçekten Isparta’da olsun Burdur’ da bizimle odamıza kayıtlı 

tecrübelerini bizimle paylaĢabilecek çok meslektaĢlarımız var onlardan da rica ederiz. Bu arada Ģeyde 

olabilir genç meslektaĢlarımızdan olur birazda böyle meslekte 30 uncu 40 ıncı yılını dolduruĢ 

ağabeylerimizden ve ablalarımızdan rica ederiz. Çünkü onların dönemindeki diĢ hekimleri ile Ģimdiki 

diĢ hekimleri geldiği genç meslektaĢlarımızın anlaması bakımından o da çok güzel olur. Bir de ben 

Ģeyi de söyleyeyim biraz önce araya giremedim. Ben hem birde özel Ģimdi diĢ hekimleri odası baĢkanı 

birde özel kliniğim olması vasfıyla konuĢuyorum. Dört tane SDÜ mezunu genç arkadaĢım çalıĢıyorum 

ben kliniğimde Ģunu rahatlıkla söyleyebilirim hepsi gerçekten tabi ki ufak tefek eksiklerle mezun 

olmuĢ olabilirler ama Ģey çok önemli geliĢime çok açık meslektaĢlarımız özellikle SDÜ’ den mezun 

olanlar ben öyle görüyorum gerçekten bir iki aylık bir o alıĢma ve Ģey sürecinin atlattıktan sonra 

gerçekten çok geliĢime açık meslektaĢlarımız mezun oluyorlar. Bu konuda siz hocalarımızın 

katkılarının çok büyük olduğunu düĢünüyorum Ġbrahim beyin önerisi bence hızı bir Ģekilde sizin de 

tabi …gayrette güzel olur. Bu arada pandemi sürecinde artık birçok Ģey değiĢecek dediniz birçok Ģey 

eskisi gibi olmayacak gibi görünüyor. Biz de özel klinik sahipleri olarak özel kliniklerde görevini icra 

eden meslektaĢlarımızla birlikte öğrenci arkadaĢlarımızı hafta bir gün misafir edip kliniklerimizde bir 

gözlem yapmalarını sağlayabiliriz kliniklerde iĢleyiĢin nasıl olduğunu görmeleri bakımından yani bu 

birer gün cumartesi günleri bile olabilir öğrencileri bir program dahilinde Isparta’ da ki değiĢik 

kiniklerde öğrencilerimizi misafir edebiliriz. Yani böyle de bir Ģu anda geldi aklıma. Elimizden geleni 

yaparız meslektaĢlarımızla görüĢürüz. 

Tufan GÜZEL;  Ben sonuçta kamuda çalıĢıyorum. Bahsettiğiniz Ģeyi bizzat yaĢadım 

mezun olduktan reçete yazmaktan…temel  diĢ hekimliği gereçlerini yapmaktan acizdim. Teorik eğitim 

tamam belli bir yığın bilgi vardı ama bunu pratikte uygulamasında özellikle tıp içinde interdisipliner 

çalıĢmaya yönelik çalıĢmalarda çok yetersizdim. Hatta nöbete ilk gittiğimde cebime 20 tane taslak 

reçete alıp gittiğimi hatırlıyorum ezberden yazabilmek için küçük küçük kağıtlara hepimiz 

yaĢamıĢızdır bunu benzer Ģeylere bu biraz sıkıntı yaratan bir durum öğrencilerde okurken ne kadar 

çalıĢkan da olsalar durumun ciddiyetini ve hekim olduğunun farkında olmayabiliyorlar az önceki 

doktor arkadaĢların söylediği gibi yine sonuçta benim çalıĢtığım hastanede 40 küsur tane diĢ hekimi 

var ve iĢler biraz daha farklı biliyorsunuz kamu ile özel farklı hastane aldığı hizmet açısından ancak 

buranın da kendine has öğrenilmesi gereken noktalar olduğunu düĢünüyorum. Bunlar sevk zinciridir, 

konsülütasyonlardır, acilde acil tedavilerle elektif tedavilerdir. 

Toplantı dilek ve temennilerle tamamlanmıĢtır. 

 

 



SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ 

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ  

BĠRĠM DANIġMA KURULU TOPLANTISI 
 

3 
 

 

 

 


