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Kararlar
1. Yeni dönemde Yürütme Kurulunda görev dağılımı konusu ele alındı.
a. Yürütme Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Hızalan’ın daha önce açıkladığı üzere Yeterlik
Kurulunun kurumsallaşması; kişilere bağlı olmadan çalışabilmesi; takım çalışmasının ve görev
değişikliğinin yaratacağı dinamizm; kıdeme bağlı olmayan başkanlık sistemini yerleştirmek; ve
bu görevi bir başka meslektaşının daha yapabilmesine olanak sağlamak açılarından Yürütme
Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılmak istediğini ve Yürütme Kurulu üyesi olarak göreve devam
edeceğini bildirmesi üzerine yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonrasında Yürütme
Kurulunun aynı görev dağılımı ile göreve devamına,
b. Yeni kurulan Akreditasyon Komisyonunda görev yapmak üzere Yürütme Kurulu üyeleri
arasından belirlenecek üç kişi olarak (soyadı alfabetik sırası ile) Dr. Adil Eryılmaz, Dr. Levent
Özlüoğlu ve Dr. Levent Soylu’nun seçilmesine,
2. Yönetmeliğin 8.1 maddesine göre Yeterlik Belgesine hak kazanmış olanların başvuru
süresinin Genel Kuruldaki yönetmelik değişikliği ile 5 yıl olarak değiştirilmesi sonrasında bu
konuda duyuru yapılmasına,
3. Genel Kurulda değiştirilen YETKUR Yönetmeliğinin Yürütme Kurulu üyeleri tarafından maddi
kontrolunun yapılmasına ve olası yazılım düzeltmeleri sonrasında yayınlanmasına,
4. Akreditasyon Komisyonunun üyeleri olarak
a. Genel Kurul tarafından (soyadı alfabetik sırası ile) Dr. Adnan Ünal, Dr. Suat Özbilen ve Dr.
Atilla Yavuzer ile Eğitim Üst Kurulu tarafından Dr. Şefik Hoşal, Dr. Erdal Samim ve Dr. Şinasi
Yalçın’ın seçildiklerinin teyidine;
b. Yönetmeliğin 4.6 maddesine göre “uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 10 yıldır aktif
eğitici kadrosunda bulunma” koşulunun teyidinin kendilerinden istenmesine; ve
c. Yönetmeliğin 8.4 maddesine göre de “Yeterlik Kurulu ve Komisyonlarına seçilecek ya da
görevlendirilecek kişilerin geçerli Yeterlik Belgesi sahibi olmaları koşulu aranır” hükmüne
uygunluğun da kayıtlardan teyidine,
5. Eğitim Komisyonun
a. göreve devam edecek üç üyesi olarak (soyadı alfabetik sırası ile) Dr. İstemihan Akın, Dr.
Onur Çelik ve Dr. Ahmet Ömer İkiz’in seçilmesine;
b. Eğitim Üst Kurulu tarafından bu dönem için seçilen Dr. Barlas Aydoğan, Dr. Cem Bilgen, Dr.
Sefa Dereköy, Dr. Hakan Korkmaz, Dr. Mehmet Ziya Özüer ve Dr. Ömer Faruk Ünal’dan,
yönetmeliğin 4.5 maddesine göre “uzmanlık eğitimi veren bir kurumda en az beş (5) yıldır aktif
eğitici konumunda bulunma” koşulunun teyidinin Komisyon Başkanından istenmesine; ve
c. Yönetmeliğin 8.4 maddesine göre de “Yeterlik Kurulu ve Komisyonlarına seçilecek ya da
görevlendirilecek kişilerin geçerli Yeterlik Belgesi sahibi olmaları koşulu aranır” hükmüne
uygunluğun da kayıtlardan teyidine

4. İletişim Listelerinin Komisyon başkanlarından istenmesine karar verildi.
5. Yeterlik Sınavı ile ilgili olarak
a. Sınav için 47 kişinin başvuru yaptığı, 41 kişinin sınava girdiği, çoktan seçmeli 100 soru
sorulduğu, 120 dakika süre verildiği ve zorluk derecesine göre hesaplanan 47 doğru yanıtın
başarılı sayılmak için yeterli olarak sınav öncesi ilan edildiği belirlendi;
b. Sınav sonuçlarının Yürütme Kurulunca onaylandıktan sonra sadece adaylara bildirilmesine;
sınavın genel analizinin yayınlanmasına; soruların yayınlanmamasına; ancak « en çok doğru
yanıtlanan », « en az doğru yanıtlanan » ve « katılanların %50 si tarafından doğru yanıtlanan »
soruların örnek olarak yayınlanmasına;
c. Yönetmeliğin 8.2 maddesine göre « ilk yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 13 Şubat 2005
tarihinde Uzmanlık Belgesi sahibi olanlar” dan bu sınavı başaranlara “Uzmanlık Sonrası Eğitimi
Güncelleme Belgesi” nin verilme hazırlıklarının yapılmasına,
6. Gelecek Yürütme Kurulu Toplantısının sonbaharda İzmir bölgesinde yapılması yönünde
gelişmelerin izlenmesine,
oybirliği ile karar verildi.
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