
 
74 Turk J Dermatol 2017;11:74-5

Etkinlikler ve İzlenimler / Events and Testimonials

İstanbul Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Deri ve Zührevi 

Hastalıklar Kliniği,  
İstanbul, Türkiye

©Telif Hakkı 2018 Türk Dermatoloji Derneği

Türk Dermatoloji Dergisi, Galenos 
Yayınevi tarafından basılmıştır.

Sümeyre Seda Ertekin, 
İstanbul Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Deri ve Zührevi 
Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Türkiye

Tel.: +90 536 561 79 83
E-posta: drsumeyreertekin@gmail.com

Yazışma Adresi/
Correspondence:

Hazırlayan: 
Sümeyre Seda Ertekin 10. Kış Okulu İzlenimleri

Değerli Hocalarım ve Meslektaşlarım,

Türk Dermatoloji Yeterlik ve Yürütme 
Kurulu’na bağlı olan Eğitim Programlarını 
Geliştirme Komisyonu tarafından 
düzenlenen “10. Kış Okulu” 13-17 Aralık 
arasında Antalya Titanic Lara Otel’de 
gerçekleştirildi. Okula, ülkemizdeki 
üniversitelerden ve eğitim ve araştırma 
hastanelerinden, çoğunluğu dördüncü 
yılında olan 69 asistan katıldı. Bugüne kadar 
gerçekleştirilen en kalabalık kış okulu idi.

Program, seçilen dokuz katılımcının kendi 
olgularını sundukları ve tartıştıkları, en 
iyi üç sunumun ise ödüllendirildiği olgu 
sunumu oturumları ile başlıyordu. Değişik 
ve öğretici karakteri olan bu olgular diğer 
katılımcılar tarafından ilgi ile dinlendi. 
Sunum yapan arkadaşlarımız için ise 
çok değerli hocalarımızın ve kalabalığın 
önünde yapılan bu sunumlar, oldukça 
heyecan verici ve değerli bir tecrübeydi. 
Sonrasında tüm katılımcılar üç gruba 
ayrıldı ve dersler bu şekilde, her bir gruba 
birer kez olmak üzere üç kez anlatıldı. 
U şeklinde düzenlenen masa düzeni ve 
herkesin oturduğu yere taktığı isim kartları 
sayesinde bu küçük gruplarda iletişim 
rahat ve kolay oldu. Eğitmenlerle çok daha 
samimi bir ortamda, derslere aktif şekilde 
katılarak, aklımıza takılan her şeyi rahatça 
sorabilme fırsatımız oldu. Dersler kırkar 
dakika olup her ders sonrasında on dakika 

tartışma için ayrılmıştı. Ders araları ise on 
beşer dakika olacak şekilde düzenlenmişti. 
Tüm eğitimciler zamanlamaya son derece 
önem gösterdiler, tüm dersler zamanında 
bitti ve program hiç aksamadı. Grup 
derslerinden sonra ise; her bir gün birer 
adet olacak şekilde, tek bir grup halinde tüm 
asistanların katıldığı ana oturumlar yapıldı. 
Bu oturumlarda eğitimcilerin hazırladıkları 
olgulara yönelik tanısal sorulara “keypad”lar 
ile katıldık; oldukça interaktif, öğretici ve 
eğlenceli idi. Her ders bitiminde anlatılan 
konu ve konuşmacı ile ilgili değerlendirme 
formu doldurarak, görüş ve önerilerimizi 
bildirdik. Kış okullarının vazgeçilmezi olan 
bu değerlendirme formları, bir sonraki 
senenin programını belirlerken göz önünde 
bulunduruluyor. Böylelikle her senenin 
bir önceki seneden daha verimli olması 
sağlanıyor.

Saat 17.00’de biten bu teorik ders 
programlarından sonra; her gün birer tane 
olacak şekilde Tzanck testi, botulinum toksin 
uygulamaları ve eksizyon konularını içeren 
bir buçuk saatlik atölye çalışmaları vardı. 
Bu üç temel konuda mesleki el becerimizi 
geliştirme fırsatı yakaladık. Sonrasında da 
yorgun ama mutlu şekillerde odalarımıza 
dağılıp, akşam yemeğine kadar dinlendik.

Diğer senelerden farklı olarak bu sene 
kış okulu sırasında, 17 Aralık’ta, son sene 
asistanlarına Türk Dermatoloji Yeterlilik 



Sınavı’nın birinci basamağı olan kuramsal sınava katılma 
şansı verildi. Bu sınava farklı fakülte ve hastanelerden toplam 
dokuz asistan katıldı. Normalde yalnızca İstanbul ve Ankara 
olmak üzere iki şehirde gerçekleştirilen bu sınavın, kış okulu 
sırasında Antalya’da da yapılmış olmasının özellikle farklı 
illerden sınava katılmak isteyen birçok asistan arkadaşımız 
için büyük bir kolaylık olduğunu düşünmekteyim.

Okul boyunca hava çok güzel ve güneşliydi. Bizler gün boyu 
derslerde olduğumuz için bunun tadına yeterince varamasak 
da öğle aralarında yapılan deniz kenarı yürüyüşleri veya 
havuz kenarında içilen kahveler de oldukça keyifliydi. Otel 
de yemek ve konaklama konusunda tüm beklentilerimizi 
karşıladı.

Kış okulu ortamı katıldığımız herhangi bir kongreden 
çok daha farklı idi, her şey asistanların ihtiyaçlarına ve 
isteklerine uygun olarak düzenlenmişti. Tüm katılımcı 
hocalar anlattıkları konularda ve bilgiyi aktarmada çok 
deneyimli, bize bir şeyler katma konusunda çok isteklilerdi. 
Ders sırasında ve ders aralarında tüm sorduğumuz 

sorulara kendi deneyimlerinden örneklerle ve içtenlikle 
cevap verdiler. Konuların hepsi günlük pratikte işimize 
yarayacak şekilde özenle seçilmişti. Katılımcılar tarafından 
tüm derslere %100’e yakın devamlılık sağlandı. Hem 
birbirinden değerli hocalarımızla hem de ülkenin dört 
bir tarafından gelen asistan arkadaşlarımızla tanışma, 
kaynaşma ve fikir paylaşımında bulunma şansı yakaladık. 
Çok güzel dostluklar edindik. Biz asistanlar olarak son 
derece memnun kaldık, çok yorulmamıza rağmen hiç bitsin 
istemedik. Böylesine büyük, güzel ve içten bir camianın 
üyesi olmaktan çok büyük mutluluk duyduk.

Bizlere yalnızca gönüllülük esasına dayanarak harcadıkları 
tüm bu emek ve zaman için tüm değerli hocalarımıza, 
Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu’na ve Türk 
Dermatoloji Derneği’ne tüm meslektaşlarım adına 
teşekkür ederim.

Dr. Sümeyre Seda Ertekin
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