
Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yeniden Belgelendirme Yönergesi 
 

Giriş 

 
Türk Dermatoloji Yeterlik Belgeleri Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi doğrultusunda 

2009 yılından beri verilmektedir ve yeterlik belgesi alan dermatoloji uzmanlarının sayısı giderek 

artmaktadır. Yeterlik belgelerinin geçerlilik süresi 10 yıldır. Bu yönerge Türk Dermatoloji Yeterlik 

Kurulu Yönergesinin 7.6. maddesi gereğince süresi dolan yeterlik belgelerinin yenilenebilmesi amacı 

ile hazırlanmıştır. 

 
 

 
Yeniden Belgelendirme 

 
1. Tanım: Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu tarafından Yeterlik Belgesi verilen Deri ve Zührevi 

Hastalıklar uzmanlarının Yeterlik Belgelerinin yenilenmesidir. Yeniden belgelendirme süreci 

tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. 

 

2. Amaç: Yaşam boyu öğrenmeyi ve sürekli mesleki gelişimi teşvik ederek bilgi ve beceri düzeyini 

arttırıp koruyucu ve tedavi edici hekimlik hizmet kalitesini yükseltmektir. 

 

3. Başvuru koşulları: En az 10 yıl önce Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu tarafından verilmiş olan 

Yeterlik Belgesini almış olmak 

 
4. Yeniden Belgelendirme Yöntemleri: 

 
4.1. Aşağıda belirtilen koşullardan herhangi birini taşıyan adaylar yeniden belgelendirilebilir. 

 
4.1.1. Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavının yazılı ve uygulama bölümlerine girmek ve başarılı 

olmak 

 
4.1.2. Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavının yazılı bölümüne tekrar girip başarılı olmak ve ek 

olarak Etkinliklerin Kredi Tablosu’nda (Tablo 1) belirtilen etkinliklerden toplam 300 

kredi almış olmak (yılda 100 den fazla puan alınmış ise fazla puanlar değerlendirmede 

dikkate alınmaz) 

 

4.1.3. Etkinliklerin Kredi Tablosu’nda (Tablo 1) belirtilen etkinliklerden toplam 500 kredi almış 

olmak. On yılını doldurduğu halde başvurmamış olanlar için buna ek olarak on yılı geçen 



her yıl (ardışık olmayabilir) için ek en az 50 kredi almış olmak. (yılda 100 den fazla puan 

alınmış ise fazla puanlar değerlendirmede dikkate alınmaz) 

 
4.2. Yeniden belgelendirme başvuruları her yıl Eylül ayında Türk Dermatoloji Yeterlik 

Yürütme Kurulu Başkanlığına yapılır. 

 
4.3. Başvurular Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından oluşturulacak bir komisyon 

(Yeniden belgelendirme Değerlendirme Komisyonu) tarafından incelenir. Komisyonun 

hazırlayacağı rapor yürütme kurulunda görüşülerek koşullara uygun adayların Yeterlilik 

Belgesi yenilenir. Yeni belgeler başvuruyu takip eden iki ay içerisinde hak sahiplerine 

gönderilir. 

 

4.4. Yenilenen belgelerin geçerlilik süresi 10 yıldır. Onuncu yılın sonunda o tarihte yürürlükte 

olan Yeniden Belgelendirme Yönergesi koşullarına göre aday yeniden belgelendirilmek üzere 

tekrar başvurabilir 

 

5. Etkinliklerin kredilendirilmesi: Yeniden belgelendirme için aşağıda belirtilen beş temel alanda 

kredi alınabilir. On yılda alınacak krediler bu alanların herhangi birisinden veya birkaçından 

olabilir. Bu etkinliklerin kredi değerleri Tablo 1’de özetlenmiştir. 

 
A. Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından kredilendirilmiş ulusal kongre, sempozyum, kurs, 

konferans vb bilimsel toplantılar 

B. Uluslararası kredilendirme kurumlarınca kredilendirilmiş uluslararası kongre, sempozyum, 

kurs, konferans vb bilimsel toplantılar 

C. Bilimsel üretim etkinlikleri (Süreli yayınlar ve kitaplar, editörlük, danışmanlık, atıflar) 

D. Eğitim etkinlikleri 

E. Ödüller, patentler ve sınavlar 
 

6. Başvuru dosyası   içeriği:   Yeniden   belgelendirme   başvuru   dosyasında   aşağıdaki   belgeler 

bulunmalıdır 

6.1. Başvuru dilekçesi 

6.2. Kısa özgeçmiş 

6.3. Önceki Yeterlik Belgesi örneği 

6.4. Eğer varsa madde 4.1.1 veya 4.1.2 sınav sonuçları 

6.5. Dermatoloji alanında ulusal bilimsel toplantılarda TTB tarafından verilmiş STE-SMG kredi 

belgeleri 



6.6. Dermatoloji alanında ulusal bilimsel toplantılarda konuşmacı/oturum başkanı olarak; 

poster/sözlü sunum ile katılındığını veya toplantıyı düzenleyen kişi olduğunu gösteren belge 

(davet yazısı, toplantı program örneği vb) 

6.7. Dermatoloji alanında uluslararası toplantılarda uluslararası kredilendirme kurumları 

tarafından verilen CME kredi belgeleri 

6.8. Dermatoloji alanında uluslararası bilimsel toplantılarda konuşmacı/oturum başkanı olarak 

veya poster/sözlü sunum ile katılındığını veya toplantıyı düzenleyen kişi olduğunu gösteren belge 

(davet yazısı, toplantı program örneği vb) 

6.9. Bir önceki yeterlik belgesini aldıktan sonraki dönemde yapılan tüm yayınların listesi 

6.10. Dergi veya kitaplardaki editörlük/editör yardımcılığı görevini gösteren belge 

6.11. Hakemli dergilerde yapılan her makale danışmanlığı için belge 

6.12. Yayınlara, bir önceki yeterlik belgesini aldıktan sonra yapılan atıflar 

6.13. Tıp Fakültesi öğrencisi derslerini/uzmanlık öğrencisi derslerini veya tez danışmanlıklarını 

gösteren eğitim programları veya belgeler 

6.14. Ulusal veya uluslararası kongre ve sempozyumlarda alınan ödül; patent veya Türk 

Dermatoloji Derneğinin yapmış olduğu sınav sonuç belgeleri 

7. Yürürlük 

Bu yönerge 23 Ekim 2014 tarihinde yapılan Türk Dermatoloji Derneği Genel Kurulunda 

onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

8. Yürütme 

Bu yönergeyi Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu yürütür. 

9. Geçici madde: Yeterlik belgelerinin ilk verilme tarihinin 2009 olması nedeni ile yeniden 

belgelendirme başvuruları 2019 yılında başlayacaktır. Yeniden belgelendirme için 2024 tarihine 

kadar başvuracak adayların bu yönergenin 4.1.1. maddesini taşıması veya madde 4.1.2, ve 4.1.3 

de belirtilen puanlar için en az Tablo 2’de belirtilen puanları almış olması gerekir. 

 

 
Tablo 1. Etkinliklerin kredi tablosu 

 
 

Etkinlik Kredi Değeri 

A. Türk Tabipler Birliği tarafından kredilendirilmiş kongre, sempozyum, 

kurs, konferans vb bilimsel toplantılar 

 

Ulusal toplantılara katılmak TTB-STE kredi puanı 



Ulusal toplantılarda konuşmacı olmak 10 

Ulusal toplantılarda oturum başkanı olmak 5 

Ulusal toplantılarda sözel/yazılı bildiri sunmak 5 

Ulusal bilimsel toplantı düzenlemek (başkan, başkan yardımcısı) 20 

B. Uluslar arası kredilendirme kurumlarınca kredilendirilmiş uluslararası 

kongre, sempozyum, kurs, konferans vb bilimsel toplantı katılımı 

 

Uluslararası toplantılara katılmak CME puanı/10 puan 

Uluslararası toplantılarda konuşmacı olmak 20 

Uluslararası toplantılarda oturum başkanı olmak 15 

Uluslararası toplantılarda sözel/yazılı bildiri sunmak 7 

Uluslararası bilimsel toplantı düzenlemek 40 

C. Bilimsel Üretim Etkinlikleri  

a. Süreli Yayınlar ve Kitaplar*  

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri 10 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan diğer makaleler 5 

SCI ya da SCI-expanded dizininde yer alan dergilerde yayınlanan araştırma ve 

derleme makaleleri 

 

25 

SCI ya da SCI-expanded dizininde yer alan diğer makaleler 15 

SCI ya da SCI-expanded dizini dışındaki uluslararası dizinlerde yer alan dergilerde 

yayınlanan araştırma ve derleme makaleleri 
15 

SCI ya da SCI-expanded dizini dışındaki uluslararası dizinlerde yer alan dergilerde 

yayınlanan diğer makaleler 
10 

Ulusal kitap ya da kitap bölümü yazmak 15 

Uluslararası kitap ya da kitap bölümü yazmak 25 

b. Editörlük  

Ulusal hakemli dergilerde editör ya da editör yardımcısı olmak (her bir dergi, her 

bir yıl) 
10 

Uluslararası dergilerde editör ya da editör yardımcısı olmak (her bir dergi, her bir 

yıl) 
20 

Ulusal kitap editörü olmak 20 

Uluslararası kitap editörü olmak 40 

c. Atıflar  



Yayımlanmış makalelere atıf almış olmak (her atıf için) 2 

d. Danışmanlık  

Hakemli dergilerde yayın danışmanlığı (her bir makale için) 2 

D. Eğitim  

Tıp Fakültesi öğrencilerine ders vermiş olmak (her yıl için) 5 

Uzmanlık öğrencisi eğitimi vermiş olmak (her yıl için) 5 

Tez danışmanlığı yapmış olmak (her tez için) 15 

E. Ödül / Patent/ Sınav  

Ulusal kongre ve simpozyumlarda ödül almış olmak 10 

Uluslararası kongre ve simpozyumlarda ödül almış olmak 30 

Ulusal patent almak 40 

Uluslararası patent almak 100 

*İsim sıralaması veya yazar sayısı dikkate alınmamaktadır. 
 
 

 
Tablo 2. 2024 tarihine kadar başvuracak adaylar için madde 4.1.2, ve 4.1.3 puanları 

 
 

Yeterlik belgesinin alındığı 
yıl 

Puan toplanacak 
süre 

Madde 4.1.2 
puanları 

Madde 4.1.3 
puanları 

2009 5 yıl 150 250 

2010 6 yıl 180 300 

2011 7 yıl 210 350 

2012 8 yıl 240 400 

2013 9 yıl 270 450 

 


