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  Ozan Erdem 11. Dermatoloji Kış Okulu İzlenimleri

Değerli Hocalarım ve Meslektaşlarım,
Türk Dermatoloji Yeterlik ve Yürütme 
Kurulu, Eğitim Programlarını Geliştirme 
Komisyonu tarafından son yıl uzmanlık 
öğrencileri ve yeni uzman hekimlere 
yönelik olarak düzenlenen Dermatoloji 
Kış Okulu’nun on birincisi, 5-8 Aralık 2018 
tarihlerinde Antalya Ela Quality Resort 
Otel’de gerçekleştirildi. Okula ülkemizin 
dört bir yanındaki üniversiteler ve eğitim 
ve araştırma hastanelerinden birçoğu 
uzmanlık eğitiminin son senesinde olan 53 
meslektaşımız katıldı.
11. Dermatoloji Kış Okulu eğitim programı 
dermatoloji pratiğinde sık karşılaşılan ve 
önem arz eden hastalıklara özgü klinik 
belirtilerin farklı şiddet ve görünümdeki 
hasta tipleri eşliğinde öğretilmesi, klinik 
belirtilerden yola çıkarak ayırıcı tanı 
sürecinin planlanıp tanıya ulaşılması, 
hastaya ve duruma özgü akılcı tedavi 
planlamasının yapılabilmesi ve hastalıkların 
önlenebilirliği konusunda fikir sahibi 
olunmasını kapsamaktaydı. 
İlk günkü oturumlar ve devam eden 
günlerin ilk oturumları ortak bir salonda 
bütün grubun katılımı ile gerçekleştirildi. 
Okulun ilk oturumu kurs programını 
kapsayan ve çoktan seçmeli 50 sorudan 
oluşan temel olarak Kış Okulu’ndan ne 
kadar faydalandığımızın ölçülmesinin 
hedeflendiği “Ön Test” ile başladı. Ardından 
“Keypad” yardımı ile eğitici hocalarımızın 
hazırladıkları sorulara anlık olarak yanıt 
verdiğimiz “Tanınız Nedir?” dersleri ile 
devam etti. Oldukça interaktif geçen bu 
dersler öğretici olduğu kadar eğlenceliydi 
de. 
Sonraki günlerin ilk oturumları tüm 
katılımcıların göndermiş oldukları 
değişik ve öğretici olgular arasından 
seçilen 9 sunumun üçerli gruplar halinde 
sunulduğu “Bir Olgunun Öğrettikleri” 
oturumlarına ayrılmıştı. Birbirinden 
değerli ve ilgi çekici sunumlar arasından 
tüm katılımcıların değerlendirmeleriyle 
seçilen en iyi 3 sunum bu yıl düzenlenecek 
Ulusal Dermatoloji Kongresi’ne katılım 

desteği ile ödüllendirildiler. Oturumlarda 
sunulamayan diğer olgular ise ortak alanda 
bulunan ekranlarda gösterim imkânı buldu 
ve katılımcılar tarafından kahve aralarında 
büyük bir ilgiyle incelendi.  

Ortak oturumların ardından derslerin daha 
interaktif ve verimli geçebilmesi adına tüm 
katılımcılar yaklaşık 20’şer kişilik 3 gruba 
ayrıldılar. Sınıfların masa düzeni U şekilde 
düzenlenmişti ve her katılımcının önünde 
adının yazdığı kartlar bulunmaktaydı. Bu 
sayede birbirimiz ile kısa sürede kaynaşma 
imkânı bulduk. Aynı zamanda hocalarımızla 
birebir iletişimde olduğumuz, oldukça 
samimi, her türlü soru ve katkının özgürce 
paylaşılabildiği bir ortam sağlanmış oldu. 
Ortak oturumlar dışındaki toplam 21 ders 
her gruba farklı günlerde olmak üzere 
birer kez anlatıldı. Dersler ağırlıklı olarak 
olgular üzerinden hastalıklara yaklaşım 
ve hastalıkların güncel tedavi seçenekleri 
şeklinde hocalarımızın deneyimleri ile 
birlikte zenginleştirilerek sunuldu. Aynı 
zamanda derslere dinleyici olarak katılan 
hocalarımızın soru ve katkıları ile de tartışma 
süreleri adeta ikinci bir ders gibi oldukça 
eğitici geçti. Hatta program ne kadar 
yoğun ve yorucu olsa da zaman zaman ders 
aralarına çıkmak dahi istemedik. Bilgi alış-
verişi kahve aralarında da küçük gruplar 
halinde devam etti. Tüm eğitici hocalarımız 
sorularımızı yanıtlama ve bilgi aktarımı 
konusunda oldukça istekliydiler. 

Akşam 18.30’a kadar devam eden yoğun 
programa rağmen sosyal yönden de eksik 
kalmadık. Gün içinde meslektaşlarımız ve 
hocalarımızla büyük ölçüde kahve ve yemek 
aralarında zaman geçirerek birbirimizle 
kaynaşmaya ve fikir paylaşımına devam 
ettik. Yağmurun dinmesi ile öğle araları ve 
ders bitimlerinde deniz kenarı yürüyüşleri 
ile oksijen depoladık. “Sinema Tarihi” 
sempozyumu ile kameranın icadı ve ilk 
filmlerin çekim aşamalarından başlayıp 
günümüz sinemasına değin uzanan bir 
yolculuğa çıktığımız oldukça keyifli bir saat 
geçirdik.  “Retro Gecesi” ile de doyasıya 
eğlenip dans ederek eğitime kısa bir 
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ara vermiş olduk. Geri kalan zamanın büyük çoğunu ise 
lobide klasik müzik eşliğinde hep birlikte yaptığımız güzel 
sohbetlerle doldurduk. Toplam 4 gece kaldığımız Ela Quality 
Resort Otel de bu anlamda beklentilerimizi karşılamış oldu. 
Geçen sene olduğu gibi bu sene de Kış Okulu sırasında, 
Ankara ve İstanbul ile eş zamanlı olarak Türk Dermatoloji 

Yeterlik Sınavı’nın birinci basamağı olan kuramsal sınav 13 
meslektaşımızın katılımı ile gerçekleştirildi. Türk Dermatoloji 
Yeterlik Belgesi alan meslektaşlarımız, Avrupa Dermato-
Venereoloji Board sınavına Türk Dermatoloji Derneği 
tarafından katılım desteği almaya hak kazandılar.
Eğitimler, ilk gün yapılan “Ön Test” ile aynı sorulardan 
oluşan “Son Test”in yapılmasıyla tamamlanmış oldu. İlk 
güne kıyasla, aynı soruları kendimizden çok daha emin ve 
bilgilerimizi tazelemiş bir şekilde çözdüğümüzü fark ettik. 
Verilen emeğin karşılığının alındığının da bir göstergesi 
olmuş oldu. Sonrasında hocalarımızın elinden katılım 
sertifikalarımızı alarak tek tek hatıra fotoğrafları çektirdik. 
Herkesin yüzü gülüyordu. Kış Okulu sonunda hepimiz 
yorulmuştuk ancak mutluyduk. Kendimizi daha önce hiçbir 
toplantı veya kongrede hissetmediğimiz kadar değerli ve bu 
ailenin bir parçası olduğumuz için şanslı hissettik. 
Büyük bir özveriyle harcadıkları emek ve zamanları için 
tüm değerli hocalarımıza, Eğitim Programlarını Geliştirme 
Komisyonu’na, her geçen yıl katlanarak artan destekleri 
ve sağladıkları olanaklar için Türk Dermatoloji Derneği’ne 
meslektaşlarım adına teşekkür ederim. 
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