
Türk Dermatoloji Derneği 

Uzmanlık Sonrası Eğitim Kurulu Yönergesi 

BÖLÜM I - Kuruluş ve Amaç 
Madde 1. Bu kurul, Türk Dermatoloji Derneği’ nin çatısı altında veya desteğiyle gerçekleştirilen 

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu’ nun yetki alanına girenler (Dermatoloji Kış Okulu, vb) hariç 

olmak üzere diğer tüm eğitim etkinliklerini (Ulusal Dermatoloji Kongresi, kurs, çalıştay, sürekli tıp 

eğitimi, e-akademi, vb) düzenlenmesi ve eşgüdümünün sağlanması amacı ile kurulmuştur. 

Dayanak 

Madde 2-Yönerge Türk Dermatoloji Derneği tüzüğü 4. maddesine dayanılarak düzenlenmiştir. 

Tanımlar 

Madde 3. Bu yönergede; 

a-TDD, ‘‘Türk Dermatoloji Derneği’ni”, 

b-TDDYK, ‘‘Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu’nu”,  

c- TDYYK, “Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu’nu”, 

d- Kurul, ‘‘Türk Dermatoloji Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim Kurulu’’nu tanımlar. 

BÖLÜM II - Yönetim ve İşleyiş 

Madde 4. Kurul; TDDYK’nın kendi içinden seçeceği üç (3) üye ile TDYYK’ nın kendi içinden 

seçeceği bir (1) üye ile TDDYK dışından, TDD’ nin en 5 yıllık aktif eğitici konumunda çalışan 

üyeleri arasından TDDYK’ nın belirleyeceği üç (3) üye olmak üzere toplam yedi (7) üyeden oluşur. 

Madde 5. Bu kurulu seçmiş olan TDDYK’nın görev süresi gibi, Kurul üyeleri iki yıl süreyle görev 

yaparlar ve bu sürenin sonunda üyelik kendiliğinden sona erer. Bu süre içerisinde boşalan 

üyeliklerin yerini doldurmak üzere 4. Maddeye uygun olarak yeni üyeler belirlenir. Herhangi bir 

nedenle boşalan üyelikler için belirlenen üyelerin de görev süresi kendilerini seçen TDDYK’nın 

görev süresiyle sınırlıdır. Görev süresi dolan bir üye tekrar görev alabilir ancak, kurulda üst üste 3 

dönemden fazla görev yapamaz. 

Madde 6. Kurul üyeleri; kendi aralarında eşgüdümü sağlamak, TDDYK ve TDYYK arasında 

işbirliği yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlar ile bilgi alışverişinde bulunmak üzere ilk toplantıda 

kendi aralarından bir başkan seçerler. Başkan üyeler arasından birisini sekreter olarak görevlendirir. 

Başkanın olmadığı durumlarda görevi sekreter yürütür. Kararlar en az 4 üyenin onayı ile alınır. 

Madde 7. Kurul yılda en az iki kez başkanın çağrısı ile toplanarak yapılacak çalışmalara karar verir 

ve yapılan çalışmaları değerlendirir. 

Madde 8. Kurul çalışmalarını ve toplantı kararlarını rapor halinde TDDYK’ ya sunar. 

BÖLÜM III - Görev ve Sorumluluklar 
Madde 9. Kurul’un görev ve sorumlulukları şunlardır: 

9.1 Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanlarının güncellenen bilgi, beceri ve tutum hedefleri 

doğrultusunda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak eğitim etkinliklerini düzenlemek ve bu 

doğrultuda TDD katılımı veya çatısı altında düzenlenecek diğer eğitim etkinliklerinin eşgüdümünü 

sağlamak ve denetlemek. 

TDD çalışma grupları tarafından önerilen ve TDDYK tarafından onaylanan eğitim etkinliklerinin 

planlaması ve organizasyonunu yapmak. 

9.2 Gerekli durumlarda ve TDDYK’nın görevlendirmesiyle; Ulusal Dermatoloji Kongresinin 

düzenleme kurulunda TDD’ yi temsil etmek, kongrenin bilimsel içeriği konusunda çalışmalar 

yapmak ve düzenleyici kurum ile işbirliği yapmak.  

Ulusal kongreyi düzenlemeye istekli bir kurum olmaması halinde, TDDYK’nın görevlendirmesiyle 

“kongre düzenleme kurulu” olarak görev yapmak. 



9.3 Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanlarının sürekli eğitimlerini sağlamak amacıyla programlar 

yapmak ve bu alanda çalışmalar yapacak komisyonlar oluşturmak ve bu komisyonların 

çalışmalarını organize etmek. 

9.4 Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında mezuniyet öncesindeki eğitimde standardizasyon 

konusunda çalışmalar yapmak. Bu amaçla, eğitim kurumları arasında bu konuda eşgüdümü 

sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak ve önerilerde bulmak. 

9.5 Kurul, çalışmaların kayıt altında olması için, karar defteri, gelen ve giden belgelerin saklandığı 

dosyalar ile kayıt defterini tutar. Bu dosyalar ve belgeler dernekte muhafaza edilir. 

9.6 Kurul, sorumlu olduğu TDDYK’ ya çalışmalarıyla ilgili raporlar sunar. 

9.7 Kurul’un gerçekleştireceği etkinlikler ile ilgili bütçe taslağını hazırlar ve onay için TDDYK’ ya 

sunar. 

BÖLÜM IV - Mali Hükümler 
Madde 10. Kurulun tüm harcamaları TDD bütçesinden gerçekleştirilir.  

BÖLÜM V - Denetleme 
Madde 11. Kurul, TDD Denetleme Kurulu tarafından denetlenir. 

BÖLÜM VI - Yürürlük ve Yürütme 
Madde 12. Türk Dermatoloji Derneği Eğitim Kurulu Yönergesi, TDDYK tarafından yürütülür. Bu 

yönerge 23 Ekim 2014 tarihinde yapılan TDD Genel Kurulunda onaylanarak yürürlüğe girmiştir.  

 

 


