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Katılımcılar (ad alfabetik)
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2.
3.
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Dilek Aslan
Ferda Özyurda
Hatice Şahin
Meltem Çiçeklioğlu
Meltem Çöl
Metin Hasde
Şevkat Bahar Özvarış
Tayyar Şaşmaz
Türkan Günay

Yapılan toplantıda aşağıdaki konularda kararlar alındı:
Alınan kararlar
1. Kurul ve komisyon üyeleri eksikliklerinin yönerge ile de uyumlu olarak tamamlama
çalışması yapıldı. İletişim kurulamamış birkaç kişi ile konuşabilmesi için grup üyelerince
Ferda Özyurda'ya "yetki" verildi.
2. Yürütme Kurulu Başkanlığı için toplantıya katılanlar arasından Ferda Özyurda ismi önerildi.
Bu öneri olumlu karşılandı, bu olumlu eğilimin grubun diğer üyelerine e posta ile
aktarılması kararlaştırıldı.
3. Yeterlik Belgesi ayrıntılarının tamamlanması kararlaştırıldı. Bu konuda Dilek Aslan, UDEK
ve UYEK üyelerine e posta ile görüş sorabileceğini belirtti.
4. ´Web sayfası güncellenme çalışmasının yapılmasına karar verildi. Bu konuda Tayyar
Şaşmaz sorumluluk alabileceğini ifade etti.
5. ´E posta güncellenmesi yapılması kararlaştırıldı. Bu bağlamda, Dilek Aslan’ın, yeterlik
kurulu ve komisyonları e posta grubuna Tayyar Şaşmaz’ı atama önerisi uygun bulundu ve
güncelleme çalışmasının Tayyar Şaşmaz tarafından tamamlanabileceği konuşuldu.

6. ´Yeni çalışma sistematiği üzerinde konuşuldu. Komisyonların kendi aralarında diledikleri
sıklıkta toplanabilmesinin, Kurul ve Komisyon üyelerinin yılda en az iki kez toplanmasının
uygun olduğu ifade edildi.
7. ´Avrupa/uluslararası çalışmaların başlatılması/geliştirilmesi kararlaştırıldı. Bu konuda Dilek
Aslan sorumluluk alabileceğini ifade etti. Şevkat Özvarış da bu çalışmalara katılabileceğini
belirtti. Eşyetkilendirme komisyonunun da bu çalışmalara katkı sunabileceği paylaşıldı.
8. Eşyetkilendirme Komisyonu tarafından kurum ziyaretlerinin başlatılması amacıyla altyapı
çalışmalarının yapılmasına olumlu yaklaşıldı. Bir önceki dönemde görev alan üyelerden var
olan dokümanları paylaşabilmelerinin rica edilmesi kararlaştırıldı. Dilek Aslan iletişimi
sağlayabileceğini belirtti.
9. Ölçme Değerlendirme Komisyonu tarafından sistematiği oluşturulmuş ve başlatılmış olan
Board sınavlarının en az aynı özen ve başarı ile sürdürülmesi için çalışmaların yapılabileceği
konuşuldu.
10. Kış ve yaz okullarının planlanabileceği paylaşıldı.
11. Kurul ve komisyon tanıtımı için anabilim dalları ziyareti ve bölge toplantıları planlamasının
yapılmasının olumlu olacağı kararlaştırıldı.
12. Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından TUKMOS komisyonuna bildirilmiş ve Komisyon başkanı
tarafından da HASUDER e posta grubu üzerinden üyelere bildirilmiş olan halk sağlığı
müfredatına “refakat nöbeti tutabilir” anlamı taşıyan eklenmiş ifadenin 26.9.2016
tarihinde onaylanmış ve alan uzmanlarının uzun süren çalışmaları sonucunda olgunlaşmış
görüş ve kararı ile uyumlu olmadığı için itiraz edilmesine, bu amaçla da yeterlik kurulundan
yönetim kuruluna “TUK’a ve TUKMOS’a iletilmek üzere bir mektup gönderilmesine karar
verildi. Benzer bir çalışmanın TUKMOS tarafından da yapılmasının yararlı olabileceği ve bu
amaçla da aynı zamanda Yeterlik Kurulu üyesi olan TUKMOS başkanının da
bilgilendirilmesinin yararlı olabileceğine karar verildi.
13. TUK web sayfasında yer alan standartlarla ilgili olarak yazılmış olan ifadenin (en az iki
eğitici,……) Eylül 2016 tarihinde onaylanmış müfredat içeriğiyle çelişkili olmadığı için
herhangi bir yazı yazılmasına gerek olmadığı konuşuldu.

