TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK YÜRÜTME KURULU TOPLANTI
KARARLARI
Toplantı tarihi:09. 05. 2014
Toplantı: 13
Toplantı yeri: 9. Ege Dermatoloji Günleri, Marmaris, Muğla
Toplantı saati: 13:00- 16:00
Toplantıya katılanlar:

Katılmayanlar

Dr. Göksun KARAMAN (Başkan)
Dr. Şemsettin KARACA (Raportör)
Dr. Neslihan ŞENDUR (TDDYK üyesi)
Dr. Mukadder KOÇAK
Dr. Teoman ERDEM
Dr. Fezal ÖZDEMİR
Dr Dilek BAYRAMGÜRLER
Dr. Murat BORLU
Dr. Ercan ARCA
Dr. Savaş YAYLI
Dr. Rafet KOCA
Gündem:
1. Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi’nin bazı maddelerinde yapılması gereken
değişik önerileri
2. Resertifikasyon kriterleri belirlenmesi
3. Dermatoallerji ÇEP programının görüşülmesi
4. Kongrede yapılacak eğitim kurultayı programının ön hazırlığı
5. Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitim yönetmeliğindeki değişikliklerin
görüşülmesi
6. 16.4.2014 tarihinde yapılan TTB-UDEK çalıştayı için bilgilendirme
7. Dilek ve Öneriler

Toplantı Tutanağı ve Kararlar
1. Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesinde aşağıda yer alan değişikliklerin
yapılması görüşüldü:

a. Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi 4.2
değişikliğin önerilmesi benimsendi.

maddesi için aşağıdaki

“Yeterlik Genel Kurulunca Turk Dermatoloji Derneği Yonetim Kurulunda yer almayan
kisilerden secilen kuruldur. Seçilen üyeler 4 yıllığına görevlendirilir. Seçim 2 yılda bir
olağan genel kurulda yapılır ve her seçimde üye sayısının yarısı (5 uye) yenilenir. Dernek
yönetim kurulu tarafından belirlenen bir uyenin de katılımıyla 11 uyeden olusur. Süresi
dolan kurul uyeleri ust uste 2 (her dönemi 4 yıl kabul edersek 2 olması makul gibi)
donemden fazla görev alamazlar. Bu kurulda görev alacak kisilerin yeterlik belgesi almış
olmaları gerekir; aynı zamanda eğitim kurumlarında en az bes (5) yıldır aktif eğitici
durumunda olmalıdırlar. Yeterlik Yurutme Kurulu kendi arasından bir baskan, bir baskan
yardımcısı ve bir sekreter secer. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına iki
toplantıya katılmayan uyenin uyeliği duser ve yerine secimde belirlenen sıraya ve eksilen
sayıya göre yedek uyeler goreve cağırılır. Secilebilmek icin adayın secim mahallinde
bulunması gerekir.”
b. Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi 4.4 maddesi için aşağıdaki
değişikliğin önerilmesi benimsendi.
“Yeterlik Yurutme Kurulunun sececeği, uzmanlık eğitimi veren bir kurum/birimde en az 5
yıllık aktif eğitici konumunda bulunan 10 üyeden olusur. Üyeler coğrafik bölgeler göz
önünde bulundurularak 4 yıllık süre için görevlendirilirler. Olağan Genel Kurulun
yapılması ardından tekrar yapılanan Yeterlik Yurutme Kurulu süresi dolan üyelerin yerine
yeni üyeleri seçer. Komisyon uyeleri üst üste 2 dönemden fazla görev alamazlar.
Komisyon kendi arasında bir baskan ve bir raportor secer. Mazeretini yazılı olarak
bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan uyenin uyeliği duser. Yeterlik
Yurutme Kurulu yeni uye atamasını gerceklestirir. Turk Dermatoloji Derneği asistan kolu
temsilcisi Eğitim Programlarını Gelistirme Komisyonuna gozlemci uye olarak katılır.
c. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim hastanelerinde var olan şef ve şef
yardımcıları eğitim ve idari sorumluları şeklinde değiştiğinden yönergede yer
alan bu kelimeler eğitim sorumlusu şeklinde değiştirilmesi önerisi benimsendi.
2- Resertifikasyon kriterlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan parametreler tekrar
gözden geçirilip kabul edildi. Bu parametlerin kriterlerinin belirlenmesi için
resertifikasyon komisyonunun kurulması benimsendi ve bu komisyon Dr. Göksun
Karaman, Dr. Dilek Bayramgürler ve Dr. Ercan Arca’dan oluşturuldu.
3- Dr. Teoman Erdem Dermatoallerji ÇEP programı için ilgili öğretim üyelerinden görüş
istendiğini yakın zamanda bir raporun oluşturulacağını belirtti.
4.

2014 Ulusal Dermatoloji kongresinde yapılacak eğitim kurultayı programı ön
değerlendirmesinde; TTB STE kredilendirmesi konusunda tabip odasından Dr. Orhan
Odabaşı’nın davet edilmesi, TDYYK yeniden kredilendirme çalışmaları hakkında
bilgilendirme ve Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık yönetmeliğindeki değişikliklere
ilişkin bilgilendirme yapılması uygun görüldü.

5. Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitim yönetmeliğindeki değişiklikler kısaca
değerlendirilerek eğitim programında ayrıntılandırılması benimsendi.
6. 16.4.2014 tarihinde yapılan TTB-UDEK çalıştayına katılan Dr. Mukadder KOÇAK kısaca
bilgilendirdi. Özellikle resertifikasyon konusunda eksiklikler dile getirildi.
7. Ulusal dermatoloji Kongresi’nde seçim sonrası yeni üyelerle toplantı yapma temennisiyle
toplantıya son verildi.

Dr. Göksun KARAMAN
Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Başkanı

