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Kusursuz Bir İlk; Dermatoloji Girişimsel 
Beceri Okulu

26-27 Mart 2016 tarihlerinde Türk 
Dermatoloji Derneği sponsorluğunda 
Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu 
tarafından düzenlenen Dermatoloji 
Girişimsel Beceri Okulu’nun ilkine katılmanın 
mutluluğunu ve heyecanını yaşamaktayız.

Türkiye’nin dört bir yanındaki çeşitli 
dermatoloji kliniklerinde eğitim gören ve 
eğitim süresinin 2. ile 3. yılları arasında 
olan toplam 30 asistan hekimin katılımıyla 
gerçekleşti ilk beceri okulumuz. Okulun ilk 
günü en az bizler kadar eğitici hocalarımızın 
da heyecanı, hevesi fark edilmeyecek gibi 
değildi. Daha ilk dakikalarda Tülin Ergun 
hocamızın açılış konuşmasında dahi; enerjik 
dinamik istekli 30 genç hekimin karşısında 
tüm bilgi tecrübe ve donanımıyla birlikte 
bir ilki gerçekleştirmenin verdiği kıpır kıpır, 
sabırsız, dolu dizgin hocalarımızı görünce 
unutulmaz iki gün yaşayacağımızı farkettik. 
Açılışın ardından hiç vakit kaybetmeden 
kendimizi herbirimiz için özel ayrılmış dana 
bacaklarının önünde bulduk. ‘Eksizyonel 
biyopsi ve oluşan defektin primer ve 
flep ile onarımı’ başlıklı dersimizde 
eksizyonel biyopsi almayı, flep çeşitlerini ve 
uygulamasını, sütur atmayı pratik yaparak 
öğrendik. Uygulamalarımızı 6 kişilik gruplar 
halinde birebir eğitici eşliğinde yapmak bizim 
için büyük bir şanstı. Çok renkli sahnelere 
şahit olan keyifli bir sabahın ardından ‘Yama 
ve delme testi’nin inceliklerini öğrenerek 
birbirimize uygulama fırsatı bulduk. Tüm 
eğitici ve öğrenci ekibin hem eğlendiği hem 

de öğrendiği bu atölyeden sonra ‘Estetik 
amaçlı botulinum toksin uygulamaları’ 
başlıklı dersimizde, hocalarımızın eşliğinde, 
gönüllü hastalarımıza bizzat botulinum 
toksin uygulayarak günümüzü kapattık.

İlk günün tatlı yorgunluğu ve o gün 
öğreneceklerimizin heyecanı ile ikinci 
güne ‘Tırnak batması tedavisinde kimyasal 
matriksektomi’ adlı kursumuz ile başladık. 
Kısa ama öğretici bir teorik dersin ardından 
bu sefer bizi laboratuvarda bekleyen 
taze donmuş kadavra ellerinin etrafında 
toplandık. Kadavra tırnaklarında birebir 
çalışarak tırnak batması tedavisinde kimyasal 
matrisektomi uyguladık. Keyifli bir tırnak 
cerrahisi pratiğinin ardında hasta üzerinde 
fraksiyonel karbondioksit lazer ve ND-YAG 
lazer uygulaması yaptık. Tüm katılımcı ve 
eğitimcilerin yüzünde iki günün verdiği tatlı 
yorgunluk ama bu denli özveri, emek dolu 
okulu başarıyla bitirmenin haklı gururu aynı 
anda okunuyordu.

Sertifika dağıtımı ve kapanışın ardından 
isteyen katılımcılar ‘Mohs cerrahisi nedir, ne 
zaman endikedir, nasıl uygulanır?’ konulu 
seçmeli programda mohs cerrahisinin 
özelliklerini öğrenip uygulanmasını izleme 
fırsatı buldu. Bu iki günlük yoğun programın 
ardından katılım düzeyi beklenenden 
oldukça fazlaydı.

Böylelikle Beceri Okulu’nda hocalarımızın 
deneyimlerini öğrenme ve uygulama; 
uzmanlığa bir adım kala öğrendiklerimizi 



pekiştirme imkanı bulduk. Meslek hayatımız boyunca 
kullanacağımız ve geliştirerek yeni nesillere aktaracağımız 
eşsiz bilgilere erişmenin yanı sıra Türk Dermatoloji ailesinin 
bir ferdi olmanın mutluluğunu ve gururunu da bu kurs 
vesilesiyle yaşamış olduk. Beceri Okulu’nun ilki olmasına 
rağmen organizasyonun her anı kusursuzdu. Bu konuda 

desteklerini esirgemeyen Türk Dermatoloji Derneği’ne, Eğitim 
Programlarını Geliştirme Komisyonu’na ve emeği geçen, 
büyük bir özveri ile değerli zamanlarını bizler için harcayan 
tüm hocalarımıza Beceri Okulu’na katılan arkadaşlarımız 
adına çok teşekkür ederiz. Tüm asistan arkadaşlarımıza, Beceri 
Okulu’na katılma fırsatını kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz.
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