TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK YÜRÜTME KURULU
TOPLANTI KARARLARI
Toplantı tarihi: 17.12.2011
Toplantı: 9
Toplantı yeri: 4. Dermatoloji Kış okulu, Atlantis Otel, Belek, Antalya
Toplantı saati: 13:30- 17:00
Toplantıya katılanlar:
Dr. Ertan YILMAZ (Başkan)
Dr. Serap ÖZTÜRKCAN (2. Başkan)
Dr. Şemsettin KARACA (Raportör)
Dr. Neslihan ŞENDUR (TDDYK üyesi)
Dr. Serap UTAŞ
Dr. Göksun KARAMAN
Dr. Mukadder KOÇAK
Dr. Teoman ERDEM
Dr. Ayşe BOYVAT
Dr. Osman KÖSE
Dr. Oya OĞUZ
Dr. Erkan ALPSOY (EPGK başkanı)
Gündem:
1. Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Eğitimi Müfredatını yeniden şekillendirme gerekli
mi? (Dr. Erkan ALPSOY)
2. Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Eğitiminde rotasyonların yapılandırılması
çalışmaları hakkında bilgilendirme (Dr. Erkan ALPSOY)
3. 3-Kış Okulunun kısa bir değerlendirilmesi (Dr. Erkan ALPSOY veya Dr. Ayşe BOYVAT )
4. İkinci Dermatoloji Yeterlik Sınavının değerlendirilmesi (Dr. Göksun KARAMAN bilgi
verecek)
5. Dermatoloji Eğitim Kurultayının değerlendirilmesi ve 4. Dermatoloji Eğitim Kurultayı
programının oluşturulması
6. Akreditasyon kurulunun beklediği olmazsa olmazların alt sınırlarının belirlenmesi (Dr.
Serap ÖZTÜRKCAN)
7. Tıpta Uzmanlık Kurulu çalışmaları ve koordinasyon akında bilgilendirme ( Dr. Teoman
Erdem)
8. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı ve Akdeniz
Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dallarının “Deri ve
Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Eğitimlerinin Akreditasyonu” başvurusu

Toplantı Tutanağı ve Kararlar
1. Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık eğitimi hakkında bilgi veren EPGK başkanı Dr.
Erkan Alpsoy, 2004 de hazırlanmaya başlanan mevcut programın 2007’ de
tamamlandığını belirtti. O dönem için ideal olan programın, yeni gereksinim ve bilgiler
ışığında bazı yönleriyle güncellenmesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Bu güncellemenin
TDYYK koordinasyonunda EPGK tarafından Eğitim Üst Kurulu ile birlikte yürütülmesi
gerektiği, bu sürece TDD ve TUK komisyon üyelerinin de mutlaka işbirliği içinde olması
gerektiğini ifade etti.
Bu konuda hemfikir olan kurul üyeleri 2012 Ocak’ta bu konuyu görüşmek üzere tekrar
toplanma kararı aldı. Toplantıya hazırlıklı gelmek adına kurul üyelerinin Deri ve Zührevi
Hastalıklar Eğitim Müfredatını ve bu alanda iyi bir alt yapıya sahip diğer uzmanlık
derneklerinin eğitim programlarını gözden geçirmeleri fikri benimsendi. TUK’ ta bugüne
kadar yapılanlar ve ileriye dönük planları öğrenmek üzere Dr. Ertan YILMAZ’ ın, TUK
Deri ve Zührevi Hastalıklar Komisyon başkanı Prof. Dr. Şebnem ÖZKAN ve TUK
üyeleriyle görüşme yapması ve ellerindeki belgeleri kurula iletmek üzere istemesine
karar verildi.
2. Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Eğitiminde rotasyonların yapılandırılması hakkında
EPGK başkanı Dr. Alpsoy tarafından bilgi verildi. Zorunlu rotasyon hedeflerinin yazım
hataları yönünden son kez gözden geçirilip hazırlandıktan sonra kurulumuza iletileceği
belirtildi. Bu zorunlu dış rotasyon eğitim hedeflerinin TDD web sayfasına konulması
uygun bulundu. Eğitim Üst Kurulu üyelerine gönderilerek rotasyona gidecek uzmanlık
öğrencisinin yazısına ek olarak ilgili dala ait eğitim hedeflerinin eklenmesi konusunda
tavsiye yazısı yazılmasına karar verildi. Ayrıca, ilgili uzmanlık dernek başkanlıklarına ve
TTB-UDEK/UYEK’ e gereği için bu yapılandırılmış rotasyon hedeflerinin gönderilmesine
oy birliğiyle karar verilmiştir.
3. 4. Dermatoloji Kış Okulu hakkında bilgi veren Dr. Ayşe Boyvat, içerik, sunum ve
organizasyon açısından geri bildirimlerin çok olumlu olduğunu, sosyal programlarda bu
yıl yapılan da düzenlemelerle katılımcılarla eğiticilerin daha iyi kaynaştığı ve grup içi
iletişimin arttığını ifade etti.
4. İkinci Dermatoloji Yeterlik Sınavını değerlendiren Dr. Göksun Karaman, sınava 31
kişinin başvurduğunu ancak 14 kişinin sınava katıldığını, teorik bilgi aşamasından 6
kişinin geçtiğini uygulama sınavına giren 5 adaydan 3 kişinin başarılı olarak belge almaya
hak kazandığını söyledi. Sınav sonuçları kurul tarafından onaylandı. Sınav birincisine
ödül olarak, Gaziantep’ de düzenlenecek Ulusal Dermatoloji Kongresine TDD davetlisi
olarak katılması için teklif yazısı yazılmasına karar verildi. Sınav birincisine plaket
verilmesinin yanında eğitim aldıkları eğitim kurumlarına da plaket verilmesinin uygun
olacağı dile getirildi. 15 yıllık uzmanın birinci olması halinde bu teklifin geçerliliği
tartışıldı, birinci olan hekimin görüşünün de alınması gerektiği ifade edildi. Bu konunun
daha sonraki toplantılarda netleştirilmesine karar verildi.
Sınav sürecindeki olumlu katkıları ve sürecin aksaksız işlemesi göz önüne alınarak soru
toplama programı ve sınav sistemini işleten PLEKSUS firması ile soru değerlendirme ve
teorik/uygulama sınavlarının yapılmasında ciddi alt yapı desteği veren Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile çalışmaya devam edilmesinin
gerekliliği vurgulandı. TDDYK’ ya 2012 yılı için yeni sözleşmelerin imzalanmasının uygun

olacağının bildirilmesine oy birliğiyle karar verildi. 3. Dermatoloji Yeterlik Sınavı’nın
tüm aşamalarının Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim
Dalında yapılmasına ve sınav tarihleriyle ilgili ayrıntıların en kısa zamanda netleştirilip
duyurulmasına karar verildi. Sınavın uygulama aşamasında ve Dermatoloji Kış Okulunda
kullanılmak üzere özel maketlerin alınması için TDDYK desteğinin istenmesine karar
verildi.
5. 3. Dermatoloji Eğitim Kurultayı değerlendirildi. Kurultayın genel olarak başarılı geçtiği
fakat başlama saatinin geç olduğu ve her kademeden katılımcının az olduğu görüşüne
varıldı. 24. Ulusal Dermatoloji Kongresinde yapılacak 4. Dermatoloji Eğitim
Kurultayında katılımcı sayısının arttırılması için neler yapılması gerektiği konusunda
tartışmalar oldu. Tüm dermatoloji uzmanlarından görüş almak üzere duyuru yapılmasına
ve eğitimle ilgili gelecek farklı önerilerin değerlendirilerek program oluşturulmasının
uygun olacağı fikri benimsendi. Katılımın ve ilginin arttırılmasını sağlamak amacıyla,
TDDYK aracılığıyla Ulusal Dermatoloji Kongresi düzenleme kurulundan kongre
programında, uygun bir zaman diliminin talep edilmesine karar verildi.
6. Akreditasyon kurulunun çalışmaları hakkında bilgi veren Dr. Serap ÖZTÜRKCAN,
akreditasyon başvurusu halinde sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin ilkelerin daha önceki
kurul tarafından “UEMS akreditasyon belgelerinin Türkçeleştirildiği” bu ilkelerin
TDYYK tarafından kabul edildiğini ifade etti. Akreditasyon konusunda ulusal eğitim
kurumlarının fiziki alt yapı, donanım, personel, sağlık hizmeti ve eğitim alt sınırlarının
hazırlanacak bir anketle sorgulanması gerekliliğini ifade etti. Daha önce iki kez yapılmış
alt yapı anketinin üzerinde çalışılarak yeni bir anket ile ulusal düzeyde “uzmanlık için
olmazsa olmazların alt sınırlarının” belirlenebileceği belirtildi. Hazırlanacak anketin
eğitim kurumlarına iletilme ve anketin uygulama şekline süreç içinde karar verileceği ve
gerekirse PLEKSUS firmasından destek alınmasına karar verildi. Böylece kamu
kurumlarına ulaşımın ve değerlendirmenin sonuçlanmasının daha hızlı olacağı ve aynı
veritabanın kolay güncellenebileceği ifade edildi.
7. Sağlık Bakanlığı TUK-MOS çalışmaları konusunda kurulu bilgilendiren Dr. M. Teoman
Erdem; TUK Deri ve Zührevi Hastalıkları komisyonunun yeniden şekillendirildiğini ve
kendi üyeliklerinin devam edip etmediğinin bilinmediğini ifade etti. Uzmanlık eğitimi
veren tüm kurumların standardizasyonu ve eğitiminin yapılandırılması için TDYYK olarak
yeni seçilecek TUK Deri ve Zührevi Hastalıklar komisyonu üyesi arkadaşlarımızla
sürekli iletişim içinde olmamız ve mümkün olduğu kadar birlikte çalışmamızın önemi
vurgulandı. Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında TUK ve komisyonda neler yapıldığı ve
bundan sonra neler planlandığını öğrenmek ve işbirliğine açık olduğumuzu belirtmek
üzere iletişim kurma ve gerekli belgeleri toplayıp kurul üyelerine iletme görevi Dr.
Ertan YILMAZ’ a verildi.
8. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı ve Akdeniz
Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dallarının “Deri ve
Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Eğitimlerinin Akreditasyonu” başvurusu kabul edilerek
gereği için Akreditasyon Kurulu’na iletilmesine karar verildi.
Dr. Ertan Yılmaz
Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Başkanı

