
ÇEDD Yeterlik Kurulu Eğitim komisyonu üyeleri 21.04.2018 tarihinde toplanarak aşağıdaki yazılı 

önerileri karar olarak aldı.  

Kararlar öneri   niteliğinde olup, bu aşamaları zamanında gerçekleştiren kişilere yararlı olacağını  

özellikle vurgulamak isteriz  

EĞİTİM KOMİSYONU ÜYELERİ 

2018 Müfredat Belirleme: 

Feyza Darendeliler, Oya Ercan, Murat Aydın 

2018 TUKMOS Üyeleri: 

Ayla Güven, Filiz Tütüncüler, Oya Ercan, Yaşar Cesur 

2018 Karne Düzenleme: 

Filiz Tütüncüler,  Samim Özen 

2018 Sınav Hazırlama: 

Şükran Darcan, Alev Özön, Feyza Darendeliler, Ahmet Anık, Korcan Demir, Ece Böber, Hakan Döneray, 

Samim Özen, Ayhan Çalışkan 

Şenay Erdeve ve Doğa Türkkahraman’ın katılmasına karar verildi. 

1. Yandal uzmanlık öğrencilerinin eğitimlerinin birinci yılından sonra yazılı sınava girmesine, 
 
2. 2016 yılından önce sınava girenlerin tekrar yazılı sınava girmesine, 
 
3. Yazılı sınav sonucunun “ Yeterlik Belgesi” değil, “ Yazılı Sınav Başarı Belgesi”  olarak verilmesine, 
 
4. Yazılı sınavların UPEK süreci içerisinde yapılması, sınav süresinin daha uzun tutulmasına, 
 
5. Yazılı sınav haricinde  “Sözlü Sınav” yapılması (literatür okuma, kemik yaşı tayini, taklit hasta,..) 
sınav şekli konusunda Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi Bölümü’nden destek alınmasına, 
 
6.  Yeterlik Belgesi  almak isteyenlerin bir dilekçe ile dernek yönetim kuruluna başvurmaları; dilekçe 
ekinde Yazılı Sınav Başarı Belgesi,  Karne ve Uzmanlık Belgesi  (Pediatrik Endokrin Yan Dal Uzmanlık 
Bitirme Sınavını geçmiş olanlar) sunmalarına,  
 
7. 2019 yılı ve sonrasında yeterlik belgesi  (Yazılı sınav başarı belgesi+ Karne+ Yan Dal Uzmanlık 
Belgesi) olanlara proje ve eğitim için ödül ve destek verilmesine, 
 
9. Yan Dal temsilcisinin görüşlerinin alınması amacıyla eğitim komisyonu üyeleri arasına alınmasına, 
 
10. “Yeterlik Belgesi” süresinin 5 yıl (ya da 3 yıl ) geçerli olması, tekrar verilmesi (resertifikasyon)  için 
geçen süre içerisinde yeterli puan toplanması (Uluslarası bir kongreye bildirili  katılım,  ulusal 
kongrede sözlü bildiri,  konuşma, board için soru hazırlama, dergi hakemliği… gibi konularda 
puanlama yapılabilir), kriterlerin ayrıca belirlenmesine,  
 



11. Doçentlik sınavına girenlerin dosya değerlendirilmesi  yapılırken “Yeterlik belgesi"nin  olmasının 
kuvvetle önerilmesine ve teşvik edilmesine, 
 
12. Yeterlik sınavlarında sorulacak soruların profesör ve doçentler tarafından hazırlanmasına, 
 
karar verildi.  
 
 

 


