
TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK YÜRÜTME KURULU KARARLARI 
 
Toplantı tarihi: 15.04.2011 
Toplantı: 8 
Toplantı yeri:  5. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri,  Kuşadası,  Aydın 
Toplantı saati: 10.30- 12:30 

Toplantıya katılanlar:                       Katılmayanlar  
Dr. Ertan YILMAZ (Başkan) Dr. Oya OĞUZ 
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  

Gündem: 
1. Lütfü Tat Simpozyumu' nda "3. Dermatoloji Eğitim Kurultayı" nın yapılması için 

izinlerin alınması ve programın oluşturulması 
2. Türk Dermatoloji Yeterlik Sınav duyuruları sınav hazırlıklarının gözden 

geçirilmesi 
3. Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Eğitimindeki Rotasyon Eğitim 

Programlarının yapılandırılması konusunun görüşülmesi 
4. Çekirdek Eğitim Programı listesinin güncellenmesi (TUK üyesi Teoman ERDEM) 
5. Yeniden belgelendirme (re-sertifikasyon) çalışmalarında son durum (Şemsettin 

KARACA) 
6. Kış Okulu 2011 çalışmalarında son durum (Ayşe BOYVAT) 
7. Akreditasyon Kurulu çalışmalarında son durum (Serap UTAŞ ve Serap 

ÖZTÜRKCAN) 
8. Dilek ve Öneriler 

 

Toplantı Raporu ve Kararlar 

1- Lütfü Tat Simpozyumu' nda "3. Dermatoloji Eğitim Kurultayı"nın yapılması için 
Kongre başkanı Prof. Dr. Gül ERKİN’ den izinlerin alındığı belirtildi. Kurultay 
programında; Sınav komisyonu ve EPGK komisyonundan birer konuşmacı ve Tıpta 
Uzmanlık Kurulu’nun yaptığı çalışmalarla ilgili olarak kurulumuz üyesi Prof. Dr. 
Teoman ERDEM konuşmacı olmasına karar verildi. Ayrıca, müfredat çalışmaları 
konusunda Göğüs Hastalıkları grubunun çok iyi durumda olduğu ve Türk Toraks 



Derneği’nden bir konuşmacının (Prof. Dr. Ali KOCABAŞ) davet edilmesine karar 
verildi. 

2- TDDYK temsilcisi Prof. Dr. Neslihan ŞENDUR; TDDYK’ nın “Yeterlik Sınavlarının 
profesyonelce sürdürülmesini sağlamak” amacı ile PLEKSUS Firması’ndan “soru 
toplama ve sınav sistemi programı” satın alarak sözleşme yapıldığını belirtti. 
Ayrıca, Sınav komisyonunun tüm çalışmalarına destek alınacağı ve sınav 
çalışmalarıyla ilgili tüm giderlerin de TDD tarafından karşılanacağını ifade etti. 
Prof. Dr. Göksun KARAMAN, Sınav Komisyonu çalışmaları hakkında ayrıntılı 
bilgilendirme yaptı. Soru bankası programının kurulduğu ve çalıştırılmasıyla ilgili 
kısa bir eğitimin alındığını belirtti. Soru istenmesi sürecinde; konu başlıklarının 
ve soru isteneceklerin belirlenerek ve soru isteme mesajlarının ilgililere 
gönderildiğini ifade etti. Soru ölçme değerlendirme konusunda Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile yapılan protokole göre “soru 
değerlendirme süreçlerinde ekibin sınav komisyonuna danışmanlık yapacağı” 
açıklandı. Teorik ve uygulama sınav sorularının analizi ve hazırlığı için 2-3 günlük 
kamplar şeklinde çalışma yapılacağı ve bunun için TDDYK’ dan destek istenmesi 
gerektiği ifade edildi. Son olarak, 2011 Dermatoloji Yeterlik Sınav duyurularının 
Mayıs ayı içerisinde yapılacağı bilgilerini de vermiştir. 

3- Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Eğitiminde zorunlu gidilen Rotasyonların 
yapılandırılması ve eğitim programlarının belirlenmesine ilişkin olarak EPGK’ nın 
çalışma yapmasına ve bu çalışma sonucu ortaya çıkacak rotasyon hedeflerinin 
benimsenmesine karar verildi. Ancak, hedef belirlerken hasta/oldu/deney sayısı 
açısından bir alt sınır konulmaması gerektiği ifade edildi. 

4- TUK Deri ve Zührevi Hastalıklar komisyonu üyesi Prof. Dr. Teoman ERDEM;  
TUK’ un “müfredat çalışmaları ve çekirdek eğitim programı” konusunda bir 
çalışması olduğunu ve bu çalışmaların TDYYK ile işbirliği içinde yürümesinin çok 
sağlığı olacağını ifade etti. Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Eğitiminde 
zorunlu Rotasyonların belirlenmesi sürecinde TDYYK’ nın aktif olarak müdahil 
olmaya çalıştığı ve TUK üyelerini bu konuda bilgilendirdiği ifade edildi. Deri ve 
“Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Programı” nın bazı 
zaafları olduğu ve yeniden düzenlenmesi gerektiği ancak, uzun soluklu bu 
çalışmanın tamamlanıncaya kadar mevcut listenin geçerli olduğu belirtildi. Bu 
tartışmalar sonunda, TDYYK başkanı Prof. Dr. Ertan YILMAZ’ ın TUK Deri ve 
Zührevi Hastalıklar komisyonu başkanı Prof. Dr. Şebnem ÖZKAN ile “TUK’ un bu 
konudaki çalışmaları hakkında bilgi almak ve karşılıklı işbirliğinin artırılması” 
konusunda bir görüşme yapmak üzere görevlendirilmesine karar verildi. 



5- Dermatoloji Yeterlik Belgesi alan kişilerin 10 yıl sonrasında “Yeniden 
Belgelendirilmesi (Re-sertifikasyon)” konusunda izlenecek yol tartışıldı. Doç. Dr. 
Şemsettin KARACA; Türkiye’de diğer uzmanlık derneklerinin durumlarını ve 
TTB-UYEK/UDEK’ in genel görüşlerini ifade eden sunum yaptı. Re-sertifikasyon 
konusunda daha hızlı karar vermek zorunda olan derneklerin olması ve konuyla 
ilgili temel ölçütlerin ve kuralların henüz belirlenmemesi nedeniyle çok acele 
edilmemesine ve TTB-UYEK/UDEK’in çalışmalarının yakından izlenmesine ve bu 
çalışmalara aktif olarak katılınmasına karar verildi. 

6- EPGK üyemiz Prof. Dr. Ayşe BOYVAT, Dermatoloji Kış Okulu 2011 çalışmaları 
konusunda bilgi verdi. 2011 Dermatoloji Kış Okulu’ nda eğitimin ve atölye 
çalışmalarının benzer şekilde devam edilmesinin yanı sıra sosyal içerikli 
programların zenginleştirilmesine karar verildiğini ifade etti. Eğitimcilerin bir 
zorunluluk olmadığı sürece ardı ardına 2 defa görevlendirilmesinden sonra başka 
bir eğitimciye görev verilmesi ilkesinin benimsendiğini belirtti. Dermatoloji Kış 
Okulu’ nun 13 - 17 Aralık 2011 tarihinde yine Antalya’da gerçekleştirileceğini 
belirtti. TDDYK’ nın 2011 ve 2012 Dermatoloji Kış Okulu için VALÖR ile 
sözleşme yaptığı ifade edildi. TDYYK başkanı Ertan YILMAZ ve EPGK başkanı 
Erkan ALPSOY’ un VALÖR yetkilisiyle birlikte 2011 Dermatoloji Kış Okulu’ nun 
yapılacağı oteli kesinleştirmek üzere bir çalışma yapmasına karar verildi.  

7- Akreditasyon Kurulu  seçiminin Ekim 2010’da yapılmasına karşın, Kurul’dan, 
TDYYK ve TTB-UDEK' e toplantı yapıldığına ve yapılanmalarını (Başkan ve 
Raportörün belirlenmesi) tamamladıklarına ilişkin bilgiler gelmemiştir. “Birçok 
Tıp Fakültesinin Eğitim Akreditasyonunu aldıklarını ve Deri ve Zührevi 
Hastalıklar Anabilim Dalı olarak da akredite olmak istekleri” sözel olarak 
kurulumuza iletildiği ifade edildi. Akreditasyon Kurulu’nun aktive edilmesi 
konusunda tartışma yapıldı. Hem TDYYK hem de Akreditasyon Kurulu üyesi Prof. 
Dr. Serap UTAŞ, TDYYK’ dan gelen mesajlara kurul içinden hiç yanıt gelmediği 
ve toplantı isteği veya yapılanma konusunda herhangi bir önerinin gelmediğini 
ifade etti. Akredite olma talebinde bulunan eğitim kurumlarının isteklerini 
Kurul’a ilerek; yapılanmalarını tamamlama ve akreditasyon sürecinin yol 
haritasını olgunlaştırma çalışmalarına başlamalarını hatırlatan bir mesajın 
TDYYK başkanı tarafından yazılmasına karar verildi. 

 
Dr. Ertan Yılmaz 
Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı 
 


