
 
TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK YÜRÜTME KURULU TOPLANTI 

KARARLARI 
 
Toplantı tarihi:13. 11.2013 

Toplantı: 12 

Toplantı yeri:  Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara   

Toplantı saati: 15:00- 16:00 

 

Toplantıya katılanlar:                                 

 

 Katılmayanlar  

Dr. Göksun KARAMAN (Başkan) Dr. Şemsettin KARACA (Raportör) 

Dr. Melih Akyol (Başkan Yrd) Dr. Savaş YAYLI 

Dr. Neslihan ŞENDUR (TDDYK üyesi)  

Dr. Fezal ÖZDEMİR   

Dr. Mukadder KOÇAK  

Dr. Teoman ERDEM  

Dr Dilek BAYRAMGÜRLER  

Dr. Murat BORLU  

Dr. Ercan ARCA    

  

  

 

Gündem: 

1. Yeterlik sınavı ile ilgili bilgilendirme  

2. Resertifikasyon çalışmalarının başlatılması 

3. Yönerge değişikliği için çalışma şekli ve takvimi 

4. Akreditasyon ile ilgili bilgilendirme 

5. 19. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayına katılım 

6. TTB-UDEK-UYEK ve CESMA konulu toplantı hakkında bilgilendirme 

7. Dilek ve Öneriler 

 

 

 

1. 2013 yılında yapılan yeterlik sınavıyla ilgili olarak Dr. Göksun Karaman tarafından 
yürütme kurulu üyeleri bilgilendirildi. 17 kişinin sınava katıldığı, 11 kişinin yazılı sınavı 
geçtiği, yazılı sınavı geçenlerin 5’i asistan olduğu için pratik sınava 6 adayın ve geçen 
senelerde yazılı sınavı geçen 4 adayın (toplam 10 kişi) katıldığı ve hepsinin uygulama 
sınavını geçerek yeterlik belgesi almaya hak kazandığı bildirildi. Sınava girişi 
özendirmek için neler yapılması gerektiği tartışılarak farklı öneriler sunuldu. Bu 
öneriler içinde  



a. yeterlik sınavının doçentlik sınavında tercihen istenmesi,  
b. dernekten burs ve ödül vermek,  
c. asistanların uzmanlık sınavına girmeden önce sınava girmeye özendirilmesi, 
d.  sınavı başaranların kongrelerde ilan edilmesi yer aldı.  

Bu önerilerin Dermatoloji Derneği’ne iletilmesi kararlaştırıldı.  
 

2. İlk yeterlik belgeleri 2009 yılında verilmiş olduğu için resertifikasyon için yalnızca 5 yıl 
kaldığı saptandı. Resertifikasyon için gerekli ölçütlerin belirlenmesi konusu tartışıldı 
ve bu ölçütlerin belirlenebilmesi için TDYYK üyelerinden, birbirlerinden bağımsız 
olarak kendi ölçüt sıralamalarını oluşturmaları ve Aralık 2013 sonuna kadar Dr. Melih 
Akyol’a ulaştırmaları istendi. Tüm üyelerden gelecek olan listelerden yola çıkılarak 
hazırlanacak tek liste üzerinden modifiye bir Delphi yöntemi kullanılarak 
resertifikasyon için gerekli ölçütlerin belirlenmesi kararı verildi. 

 
3. Yeterlik Yürütme Kurulu üyelerinin yeterlik belgelerinin var olup olmaması tespiti 

üzerinden bu konuda bir yönerge değişikliğinin gerekliliği tartışıldı. Bunun, TDYYK 
üyeliği için bir seçim öncesi ölçüt olup olmaması tartışıldı ve Ocak 2014 sonuna kadar 
buradan hareketle bir yönerge değişikliği için her TDYYK üyesinin Dr. Göksun 
Karaman’a önerilerini bildirmesi kararı verildi. 
 

4. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji 
Anabilim Dallarında uygulamaya konan akreditasyon süreci tartışıldı ve akreditasyon 
yönergesindeki bazı sorunlar nedeniyle yönerge değişikliğinin gündeme gelmesi 
gerekliliği kararına varıldı. 
 

5. 19. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayına Dr. Mukadder Koçak’ın katılımına karar verildi.  

 
6. Dr. Neslihan Şendur TTB-UDEK-UYEK ve CESMA konulu toplantı hakkında 

bilgilendirme yaptı.  

 

 

 

Dr. Göksun KARAMAN 

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Başkanı 

 
 


