11. TOPLANTI
22‐23 Aralık 2012, Ege Üniversitesi, İzmir.
KBB Yeterlik Sınav Komisyonu
2010‐2012 Çalışma Dönemi
11. Toplantı Tutanağı
Uygulama Sınavı
1‐ 21 Aralık saat 13:30‐18:00 arasında, Dr.Tamer Erdem, Dr.Cünet Orhan Kara, Dr.Çağatayhan
Ülkü ve Dr.Timur Akçam’ın katılımıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim
Dalında Dr. Halil İbrahim Durak’la beraber sınav istasyonlarında son hazırlıkların yapılması ve
simüle hastaların eğitimi gerçekleştirildi.
2‐ 22 ve 23 Aralık 2012 tarihlerinde 6. Yeterlik Uygulama Sınavı iki soru seti ve dört grup
şeklinde uygulandı.
3‐ 22 aralıktaki sınava Dr.Hüseyin Yaman katılmadı. Arandı katılamayacağını belirtti. 23
Aralıktaki sınava ise Dr Eyüp Bozkurt katılmadı, arandı ve katılamayacağını belirtti. Dr.Gülüzar
Eraslan 09:40 sularında sınav yerine ulaştı. O esnada kuralar çekilmiş ve öğleden önce grubuna
sınav ortamı tanıtılmıştı. Dr.Gülüzar Eraslan geç gelmesine ragmen ilk grupla sınava girmek
istedi ancak ona ilk grubun sınav ortamını tanıtma amacıyla gezdirildiği ve oradan bir
gönlülünün çıksa bile, öğleden sonra sınava gireceklerin bekletildiği ortama alnmasının sınavın
mahremiyeti açısından uygun olmadığı anlatıldı. Ama öğleden sonra yapılacak sınavın onu
uçağına yetiştirecek şekilde sonlanacağının belirtilmesine ragmen öğleden sonraki sınava
katılmak istemedi.
4‐ Her dört sınav sonrası adaylardan geribildirimler alınarak. Doç.Dr.Halil İbrahim Durak’ın
değerlendirmesi için ona teslim edildi. Ancak adayların genel görüşü sınavın iyi hazırlanmış,
gerçek hayata yakın ve değerlendirme kalitesi yüksek olduğu şeklindeydi. Bazı adaylar sınav ile
sınav sonucunun açıklanması arasındaki sürenin uzun olduğunu belirttiler.
5‐ Sınavların tamamlanmasının ardından 23 Aralık akşamı yapılan toplantıda Yeterlik Kurulu
internet sitesine “Sınav Soru bankası” linkinin konulması önerisinin getirilmesine, sınav soru
bankasına soru girişi için sınavı geçmiş adayların da yetkilendirilmesi için gerekli yönerge
değişikliklerinin yapılmasının önerilmesine, uygulama sınavının olası kötü hava koşulları
nedeniyle mümkün olan en erken tarihe (Kasım sonu, Atalık başı) yapılması önerisine oy
birliğiyle karar verildi.
6‐ Yeterlik sınavına her geçen yıl artan başvuruların sonucu olarak mevcut şartlarda öngürülen
sıkışıklık nedeniyle, içeriğe dokunmadan, daha fazla adayı daha kısa sürede değerlendirmeyi
sağlaması amaçlanan bir format değişikliği için Doç.Dr.Cenk Ecevit’in ön hazırlık yapmasına
karar verildi.
7‐ Toplantıya Sınav komisyonundan Doç.Dr.Arif Şanlı dışında katılım tam olarak gerçekleşti.
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