Dermatoloji Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu Toplantı Tutanağı
Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu 16-17 Aralık 2010 tarihinde 3. Dermatoloji Kış
Okulu sırasında Antalya’da Dr. Göksun Karaman, Dr. Tülin Ergun, Dr. Gül Erkin ve yeni
seçilen üyeler Dr. Rebiay Kıran, Dr. Pelin Müştak ve Dr. Ayşe Kavak’ın katılımı ile toplandı.
1. Komisyonun yenilenmesi nedeniyle başkan seçimi yapıldı. Sınav Komisyonu
Başkanlığı’na Dr. Göksun Karaman ve raportör olarak Dr. Rebiay Kıran seçildi.
2. 2011 Yeterlik Sınavı tarihi (sınavın hafta sonuna denk getirilmesinin toplantı katılımı
olmayan adayların da sınava katılmasını kolaylaştıracağından hareketle) 19 veya 20
Kasım olarak öngörüldü. Pratik sınavın yapılanması ve yerinin saptanması için
yapılacak görüşmeler sonrasında tarihin netleştirilmesine karar verildi.
3. Sınav tarihi, kongre veya sempozyumla eş zamanlı olup olmaması ve yeri konusunda
kış okulundaki uzmanlık öğrencilerine anket uygulanması benimsendi. Bir anket
hazırlandı ve uygulandı.
4. Yeterlik Kurulunun sınav ile ilgili çalışmalarını, yeterlik sınavının tanımı ve anlamını
belirtmek ve sınava özendirmek için yapılabilecekler üzerinde görüş alışverişinde
bulunuldu. Bu konu ile ilgili Yeterlik Kuruluna aşağıdaki maddelerin önerilmesine
karar verildi:
a. Açıklayıcı yazılar hazırlanması ve bunların yayınlanması amacıyla Türk
Dermatoloji Dergisi, Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi ve Türkderm’e
gönderilmesi
b. Aynı dergilerde sınav tarihinin ilan edilmesi
c. Yeterlik Belgesi almayı özendirmek amacıyla hak kazananlara belgelerinin
geniş katılımlı toplantılar sırasında törenle verilmesi veya (tarih uygun
olmazsa) bu toplantılarda tebrik için bir tören yapılması veya ilan edilmesi
d. Sınavda en başarılı olan adaya (kongre katılımı gibi) bir ödül verilmesi
e. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Araştırma Hastaneleri Klinik Şeflerinden
asistan ve uzmanlarının sınava girmeleri için teşvik edilmelerinin istenmesi
f. Doçentlik sınavlarında adayın yeterlik belgesini almış olmasına önem
verilmesi konusunda Türk Dermatoloji Derneği’ne başvurulması
5. Sınav Başvurularının sınav tarihinden 6 ay önce başlayıp, 15 Ekim 2010 tarihine kadar
sürmesine, sınav başvurularının Dr. Pelin Müştak’ın mail adresine yapılmasına, sınav

başvurusu için gerekli belgelerin Türk Dermatoloji Derneği adresine gönderilmesine
karar verildi.
6. Soruların online toplanması ve bir havuz oluşturması amacı ile soru bankası programı
kullanılması gerekliliği görüşüldü, Pleksus firmasının soru bankası için yaptığı tanıtım
izlendi ve programın uygun olduğuna ve bu kararın yeterlik kuruluna iletilmesine
karar verildi.
7. 2011 sınavı için Kış Okulu eğiticileri, Tıp Fakültelerinde görev yapan profesör ve
doçentler ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Deri ve Zührevi
Hastalıklar Kliniklerinde görevli şef ve doçentlerden Sınav Komisyonu tarafından
belirlenecek 2 konuda 3’er soru ve kendi istedikleri konu/larda 2 adet olmak üzere
toplam 8 soru istenmesine karar verildi.
8. 2011 Yeterlik Sınavı’nın teorik kısmında toplam 100 soru sorulmasına karar verildi.
Teorik soruların isteneceği bilgi hedefleri belirlendi. Çekirdek eğitim hedeflerinin
soruların %85’ini, kurumları zenginleştirecek hedeflerin soruların %15’ini kapsaması
uygun görüldü.
9. Beceri sınavı sorularına ait konular belirlendi.
10. Sınav Komisyon üyelerinin mümkün olursa ölçme-değerlendirme kursu almalarının
önerilmesine karar verildi.
11. Pratik ve teorik sınav sorularının istenmesi sırasında soru hazırlama kılavuzları ile
beraber yollanmasının uygun olacağı kararlaştırıldı. Bunların hazırlanmasında Dr.
Pelin Müştak ön hazırlık yapma görevi aldı.
12. Sınav sorularının profesyonel bir ekiple kontrol edilmesi için araştırma yapılmasına
karar verildi.
13. Teorik ve pratik sınav başarı puanları 2010 yılındaki sınavda olduğu gibi 70 olarak
belirlendi.
14. Sınava girecek adaylardan sınav soruları ve sınav yöntemi hakkında geri bildirim
alınması görüşüldü.
15. Sınav sorularının hazırlanması aşamasının uzun sürmesi nedeniyle hazırlık sırasında
Sınav Komisyonu toplantısının 1-2 kez (biri teorik sınav, diğeri pratik sınav için
olmak üzere) 2-3 günlük planlanmasına, tarihinin daha sonra kararlaştırılmasına karar
verildi.
16. Teorik sınav başarısının belgelendirme için 5 yıl geçerli olması görüşünün yeterlik
kuruluna önerilmesine karar verildi.

17. Dermatoloji Uzmanlık Eğitimi’nde kullanılan Çekirdek Eğitim Programının gözden
geçirilmesi önerisinin Yeterlik Kurulu’na sunulmasına karar verildi.
Sınav Komisyonu adına
Prof. Dr. Göksun Karaman

