37. TOPLANTI
07 Nisan 2012 Cumartesi, Saat 10.00‐17.00
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Seminer Salonu, Çapa‐İstanbul
Gündem
1. Açılış
2. Gündemin okunması
3. Geçmiş toplantı
a. Önceki toplantı tutanağının imzalanması
b. Önceki toplantıların mali boyutu ile ilgili durum tespitinin yapılması
4. Yeterlik Yeniden Belgelendirme ile ilgili olarak Yeniden Belgelendirme Komisyonu tarafından
yapılmış olan değerlendirmelerin görüşülüp karara bağlanması 5. Eğitim Komisyonu
Yönergesinin görüşülüp karara bağlanması
6. Elektronik asistan karnesi sözleşme taslağına son biçiminin verilmesi
7. Türk KBB ve BBC Derneği Yöneticilerinin istekleri doğrultusunda, Yeterlik Yürütme Kurulu
uygulamalarının hukuka uygun olup olmadığı konusunda alınmış olan ‘Hukuki Görüş’ üzerinde
görüşme yapılması ve gerektirdiklerinin karara bağlanması
8. YETKUR Başkanlığı’na gelen dilekçelerin görüşülmesi
9. Yönetmelik değişiklikleri ve YETKUR yazılı belgeleri arasındaki senkronizasyon konusunda
genel görüşme
10. Bir sonraki toplantının yerinin ve tarihinin belirlenmesi
11. Öneriler ve kapanış.
Toplantı saat 10.00’da Onur Çelik’in başkanlığında başladı. Toplantıda seçilme kriterlerine
sahip olduklarını belgelemiş olan Yeterlik Yürütme Kurulu üyelerinin, Denetleme ve Danışma
Kurulu üyelerinin, komisyon başkanlarının ve kurucu başkanın hazır olduğu görüldü.
Kararlar
1. Gündem okundu.
2. Geçmiş toplantı tutanakları imzalandı, bir önceki toplantı Ulusal kongre sırasında yapıldığı
için herhangi masraf belgelenmedi.
3. Yeterlik Yeniden Belgelendirme ile ilgili olarak hazırlanan rapor Yeniden Belgelendirme
Komisyon Başkanı Dr. Ahmet Ömer İkiz tarafından kurula sunuldu. 30 Nisan 2012 günü

geçerliği sona erecek olan yeterlik belgeleriyle ilgili olarak toplantı katılım belgelerine dayalı
olarak talep edilen ek TTB‐STE kredileri için bir ay içinde yanıt alınamaması durumunda iletilen
toplantı katılım belgeleri üzerinden yeniden belgelendirme komisyonu tarafından
kredilendirme yapılmasına karar verildi.
4. 30 Nisan 2012 tarihine kadar Yeterlik Belgesini yenilemeyen kurul ve komisyon üyesi
bulunması durumunda izlenecek yolun YETKUR Denetleme ve Danışma Kuruluna
danışılmasına karar verildi.
5. Eğitim Komisyonu yönergesi görüşüldü kabul edildi.
6. Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan Elektronik Asistan Karnesi sözleşme taslağı
görüşüldü kabul edildi.
7. Sınav Komisyonu Yönergesi görüşüldü kabul edildi.
8. Türk KBB ve BBC Derneği Yöneticilerinin istekleri doğrultusunda, Yeterlik Yürütme Kurulu
uygulamalarının hukuka uygun olup olmadığı konusunda alınmış olan ‘Hukuki Görüş’ okundu,
görüşüldü ve Yeterlik Yürütme Kurulunun uygulamalarının hukuki görüş doğrultusunda
hukuka, tüzük ve yönetmeliklere uygun olduğunun tespiti yapıldı.
9. YETKUR Başkanlığı’na gelen dilekçeler görüşüldü.
10. Yönetmelik değişiklikleri ve YETKUR yazılı belgeleri arasındaki senkronizasyonun
sağlanması konusunda karar verildi.
11. Bir sonraki toplantının Haziran ayında yapılmasına karar verildi.
12. Önerilerden sonra toplantı kapatıldı.

