TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK YÜRÜTME KURULU TOPLANTI
KARARLARI
Toplantı tarihi: 15.12.2010
Toplantı: 7
Toplantı yeri: 3. Dermatoloji Kış Okulu, Atlantis Otel – Belek, Antalya
Toplantı saati: 19.30- 22.00
Toplantıya katılanlar:
Dr. Ertan YILMAZ (Başkan)
Dr. Şemsettin KARACA (Raportör)
Dr. Göksun KARAMAN
Dr. Ayşe BOYVAT
Dr. Serap UTAŞ
Dr. Oya OĞUZ
Dr. Mukadder KOÇAK
Dr. Teoman ERDEM
Dr. Neslihan ŞENDUR (TDDYK üyesi)
Gündem:
1. Resertifikasyon çalışmalarında izlenecek yolun belirlenmesi
2. Uzmanlık eğitiminde "rotasyonların yapılandırılmış eğitim programlarını" belirlemek
3. Sürekli eğitim konusu (kongre/sempozyumların program içeriklerinin izlenmesi ve
uzun süreli planların yapılması)
4. Tüm eğitim kurumlarının yeterlik kurulunun çalışmalarına dâhil edilmesinde izlenecek
yöntemin belirlenmesi
5. Yeterlik sınavının değerlendirilmesi ve 2011 yılında yapılacak sınavla ilgili karar
alınması
6. Kış Okulunun değerlendirilmesi (Eğitmen ve katılımcı gözüyle)
Toplantı Tutanağı ve Kararlar
1- Türk Dermatoloji Yeterlik Yönergesinde, yeniden belgelendirme (resertifikasyon)
çalışmalarına örnek olması açısından diğer uzmanlık dernek yeterlik kurullarının ve
Türk Tabipler Birliği’nin bu konudaki çalışmaları ve kararları üzerinde bir çalışmanın
yapılması amacıyla Dr. Şemsettin KARACA’ nın görevlendirilmesine karar verildi.
Dr. Karaca tarafından hazırlanacak rapor kurul üyelerine iletilerek, konu tartışmaya
açılacak ve çalışmalar hızlandırılacaktır.
2- Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanlık Öğrencilerinin eğitimleri sırasında gideceği
rotasyonların yapılandırılması, hedef ve amaçlarının belirlenmesi konusunda çalışma
yapmak üzere, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonuna görev verilmesinin
uygun olacağı ifade edildi. Bu konuda kurul içinde çalışma yapan ve halen Tıpta
Uzmanlık Kurulu uzmanlık dalımız komisyonu başkanı Dr. Şebnem Özkan’dan bu
konuda bilgi/görüş istenmesine karar verildi.

3- Kongre ve sempozyumların çok farklı dernek ve kurum tarafından gerçekleştirildiği
belirtildi. Toplantı program ve içeriklerinin Sürekli Tıp Eğitimi (STE) açısından bir
bütünlük oluşturmalarında yarar olduğu ifade edildi. Bu aşamada Dermatoloji Yeterlik
Kurulu olarak her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu ifade eden bir duyuruyu tüm
meslektaşlarımıza iletebileceği vurgulandı. Bu çalışmaların dernek ve kurumları
birbirine yaklaştırabileceği ve ilişkileri sıcaklaştırabileceği belirtildi.
4- Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanlık eğitimi veren tüm kurumların Dermatoloji
Yeterlik Kurulu’nun çalışmalarına dâhil edilmesinde izlenecek yöntemler tartışıldı.
Kurul’un çalışmalarının sürekli bu kurumlara duyurulması ve iletişimin sürekli
olmasına çaba gösterilmesi gerektiği ifade edildi. Yeterlik sınav sorularının bu
kurumlardaki tüm eğiticilerden istenmesinin iletişim açısından bir fırsat olacağı
vurgulandı. Sınav komisyonuna bu konuda tavsiyede bulunulmasına karar verildi.
5- Deri ve Zührevi Hastalıklar Yeterlik Sınavının 2011 yılında yapılmasına karar verildi.
Sınav tarihlerinin yeri, zamanı ve sınav şekilleriyle ilgili ayrıntıların Sınav
komisyonundan beklenmesine karar verildi. Soru toplanması ve değerlendirmesi
yöntemi için PLEKSUS firmasının demosunu sunduğu çevrimiçi veritabanı
programları yardımıyla soru istemi yönteminin komisyonun tarafından uygun
bulunduğu Sınav Komisyunu başkanı Dr. Göksun KARAMAN tarafından belirtildi.
Sınav sorularının değerlendirmesi ve redaksiyonunun büyük emek ve zaman
gerektirdiği vurgulandı. Bu amaçla sınav komisyonunun iki aşamada konaklamalı
olarak 2-3 günlük “soru değerlendirme kampı” yapmasının uygun olacağı ifade edildi.
6- Eğitmen ve katılımcı gözüyle 3. Dermatoloji Kış Okulunu değerlendirme ve yorum
yapmanın, ilk gün sonu olması nedeniyle, zor olacağı ifade edildi. Kış Okulu
koordinatörleri, EPGK üyeleri ve tüm eğiticilerin katıldığı 16 Aralık 2010 tarihinde
akşam yemeğinde bu değerlendirme yapıldı. Eğitimci gözüyle; okula katılan
asistanların kendi aralarında ve eğitimciler ile sıcak ilişkiler kurma noktasında
zorlandıkları gözlendiği ifade edildi. Bu iletişimin erken başlaması amacıyla eğitim
öncesinde bu konuda çalışma planlanabileceği, sosyal program yapılabileceği, yaka
kartlarına öğrencinin geldiği kurumun yazılabileceği gibi öneriler konuşuldu. Bazı
oturumların süre açısından uzun olduğu ve bazı konuların değiştirilmesi veya yeni
konuların eklenmesi ve okul süresinin bir gün daha uzatılmasının düşünülebileceği
ifade edildi. Atölye çalışmalarının daha uygun ortamlarda ve daha katılımcı olmasının
sağlanması konusunda çalışma yapılabileceği vurgulandı. 3. Dermatoloji Kış
Okulunun eğitici ve katılımcı açısından gerçek değerlendirmesinin EPGK ve Kış
Okulu koordinatörleri tarafından yapılmakta olduğu ve bu kurulun objektif verilere
dayanarak, hazırlayacağı raporun beklenmesine karar verildi.

Dr. Ertan Yılmaz
Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı

