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I. Dermatoloji K›fl Okulu’nun Ard›ndan

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, E¤itim Programla-
r›n› Gelifltirme Komisyonu olarak 16-20 Aral›k 2008 ta-
rihleri aras›nda Antalya’da ilk k›fl okulumuzu (1. Derma-
toloji K›fl Okulu) gerçeklefltirmifl bulunmaktay›z. Derma-
toloji toplulu¤u ad›na son derece önemli olarak de¤er-
lendirdi¤imiz bu geliflmeyi sizlerle paylaflmak ve bu
noktaya nas›l ulaflt›¤›m›z› k›saca anlatmak istiyoruz.

Bildi¤iniz gibi, Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu 2004
y›l›n›n sonunda kurularak, h›zla alt komisyonlar›n› olufl-
turmufl ve çal›flmalar›na bafllam›flt›r. Yeterlik Kurulu, ön-
celi¤i çekirdek e¤itim müfredat›n› oluflturmak, e¤itimi
gelifltirmek ve yap›land›rmak ile ilgili çal›flmalara vermifl-
tir. Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu ve E¤itim ve S›nav
Komisyonu üyelerinin tamam›na yak›n›, ‹zmir'de Dokuz
Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi'nde düzenlenen E¤itim
Program› Gelifltirme ve De¤erlendirme Becerileri Kursu'
na, yine Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, E¤itim Prog-
ramlar›n› Gelifltirme Komisyonu ve S›nav Komisyon’lar›-
n› temsil eden üyelerimiz Türk Tabipler Birli¤i taraf›ndan
yeterlik kurullar› için düzenlenen çal›fltaya kat›lm›flt›r.
Tüm bu etkinliklerden edindi¤i bilgi ve deneyim paylafl›-
m› ile Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, Türkiye’deki e¤i-
timcilerin büyük bir ço¤unlu¤unun kat›l›mlar› ile yetifltir-
mekte oldu¤umuz uzmanl›k ö¤rencileri’nin mutlaka bil-
meleri ve edinmeleri gereken bilgi, beceri ve tutum he-
deflerini saptamaya yönelik bir çal›flma organize etmifl,
bilgi hedeflerinin farkl› parametrelerde puanland›r›lmas›
ile önem s›ras›na sokulmas›n› sa¤lam›flt›r. Elde edilen
listenin ilk %60’l›k bölümü “olmazsa olmaz” bilgi hedef-
leri olarak belirlenmifl ve böylece örnek bir çekirdek
müfredat oluflturulmufltur. 

‹ki bin yedi y›l›n›n sonunda kabul edilen yeni yöner-
gemize göre oluflturulan “E¤itim Programlar›n› Gelifltir-

me Komisyonu” (Tablo 1), çal›flma önceli¤ini iki konuda
yo¤unlaflt›rm›flt›r. Bu bafll›klardan ilki olan “1. Dermato-
loji K›fl Okulu” gerçeklefltirilmifl, ikincisi olan “Beceri
Rehberleri” nde ise son aflamaya gelinmifltir. 

E¤itim Programlar›n› Gelifltirme Komisyonu olarak,
1. Dermatoloji K›fl Okulu’nu yap›land›rmak için yapt›¤›-
m›z toplant›larla s›k s›k bir araya geldik. Ayr›ca, elektro-
nik mektup ve telefon görüflmeleri ile komisyon üyeleri
olarak birbirimizle sürekli iletiflim içinde olduk. ‹lk kez
yap›lacak okulumuz için di¤er anabilim dallar›n›n önce-
ki deneyimlerinden yararlanmaya çal›flt›k. Üniversiteleri-
mizin E¤itim Anabilim Dallar› ile de sürekli görüfl al›flve-
riflinde bulunduk. Birinci Dermatoloji K›fl Okulu’nda gö-
rev alan e¤itimciler ve uzmanl›k ö¤rencileri için temelde
okulun amaçlar› ve ö¤renim hedeflerini içeren k›lavuzlar
haz›rlad›k. Ayr›ca, e¤itmenler ile sunumlar›n nas›l bir
teknik ile yap›laca¤› konusunda 16 Ekim 2008 tarihinde
Ulusal Kongre s›ras›nda toplant› yapt›k. Burada, e¤it-
menlere okul ve bilimsel program hakk›nda bilgi verdik.
Dr. Oya Gürbüz’ün örnek sunumu üzerinden gidilerek
okulun amac› ve hedeflerini tart›flt›k. Ayr›ca, ayn› oturum
içinde yer alan e¤iticiler bir araya gelerek, üstlendikleri
konu bafll›¤› alt›nda çok önemli bulduklar› mesajlar› ç›-
karmaya çal›flt›lar. Bu toplant› sonras›nda da iletiflime
devam ederek oturumlar›n› yap›land›r›p konuflmalar›na
son fleklini verdiler.

Antalya’da gerçekleflen 1. Dermatoloji K›fl Oku-
lu’nda uzmanl›k ö¤rencileri’ne, hemen uzmanl›k öncesi
dönemde verilen program›n (http://www.turkdermato-
loji.org/kisokulu/ adresinden programa ulafl›labilir) so-
nunda afla¤›daki temel ö¤renim hedeflerinin kazand›r›l-
mas›n› planlad›k; 
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1- Çekirdek müfredat bilgi hedefleri içinde ilk s›ralarda
yer alan hastal›klara özgü klinik belirtilerin (karfl›lafla-
bilecekleri farkl› fliddet ve görünümdeki olgular ile)
ö¤renilmesi,

2- Klinik belirtilerden yola ç›karak ay›r›c› tan› sürecinin
planlanmas› ve tan›ya ulafl›lmas›,

3- Hastaya ve duruma özgü ak›lc› tedavi planlamas›n›n
yap›labilmesi, 

4- Hastal›klar›n önlenebilirli¤i konusunda fikir sahibi olunmas›.
Daha önce komisyonumuzca al›nan ve sizlerle de pay-

lafl›lan karar do¤rultusunda 1. Dermatoloji K›fl Okulu’na ka-
t›l›m konusunda 5. y›l uzmanl›k ö¤rencileri’ne öncelik veril-
mesi, planlanan kat›l›mc› say›s›na göre (toplam 60), baflvu-
ru s›ras›yla 4. y›l Uzmanl›k ö¤rencilerinin de kabul edilmesi
planlanm›flt›.Birinci Dermatoloji K›fl Okulu’na toplam 84 ki-
fli baflvurdu. Baflvurular içerisinde 5. y›l uzmanl›k ö¤rencile-
ri’nin say›s› 69, 4. y›l uzmanl›k ö¤rencileri’nin say›s› ise 15
kifliydi. Do¤al olarak 5. y›l uzmanl›k ö¤rencileri’nden ilk 60
kiflinin baflvurusu asil, son 9 kifli ile birlikte 4. y›l uzmanl›k
ö¤rencileri’nden ilk baflvuruyu yapan 1 arkadafl›m›z›n bafl-
vurusu yedek olarak kabul edildi. 

Birinci Dermatoloji K›fl Okulu bilimsel program› toplam
3.5 günde gerçeklefltirildi. Bu yo¤un program içerisinde çe-
kirdek müfredat bilgi hedefleri içinde ilk s›ralarda yer alan
toplam 18 ana konu, 33 e¤itimci taraf›ndan anlat›ld›. Birinci
Dermatoloji K›fl Okulu bilimsel program›ndaki baz› konular
konferans fleklinde, baz› konular ise karfl›l›kl› etkileflimin da-
ha rahat olabilmesi aç›s›ndan kat›l›mc›lar›n ikiye bölünmesi
ile oluflturulan 2 ayr› gruba dönüflümlü olarak verildi. Otu-
rumlar›n bir bölümünde, isteyen e¤itimciler “Key pad” ler-
den yararland›. Uzmanl›k ö¤rencilerinin, e¤itim sürecine so-
ru ve katk›larla kat›l›m› oturum yöneticileri ve e¤iticilerimiz
taraf›ndan teflvik edilmeye çal›fl›ld›. Okulumuzun bilimsel
program›nda ayr›ca 2 akflam konferans›na (“Kan›ta Dayal›
T›p” ve “Temel Foto¤rafç›l›k Bilgisi ve Dermatolojide Kulla-
n›m›”) yer verildi.

K›fl okulunda verdi¤imiz e¤itimin etkin olup olmad›¤›n›
de¤erlendirmek için, uzmanl›k ö¤rencilerine program ba-
fl›nda ve sonunda olmak üzere, çoktan seçmeli bir ön test
ve son test uyguland›. Uzmanl›k ö¤rencilerinin ön testteki
ortalama baflar› puan› 100 üzerinden 53.3 olarak saptand›.
Son testte bu puan 73.9’a yükseldi. Ayr›ca, K›fl Okulu prog-
ram›n›, oturumlar›n› ve e¤iticilerini de¤erlendirmeye yönelik
geri bildirim formlar› haz›rland›. Bilimsel programda bulu-
nan her oturumdan sonra (“E¤itici De¤erlendirme Formu”
ve “Oturum De¤erlendirme Formu”) ve okulun bitiminde (“I.
Dermatoloji K›fl Okulu De¤erlendirme Formu”) al›nan bu
formlar arac›l›¤› ile uzmanl›k ö¤rencilerinin süreci de¤erlen-
dirmesi sa¤land›. Komisyonumuz yap›lan öneri ve elefltirile-
rin gelecekteki k›fl okulu programlar›n›n daha iyi yap›land›-

r›lmas› konusunda son derece yararl› oldu¤una inanmakta-
d›r. Ayr›ca kapan›fl töreninde temelde okulu de¤erlendirme-
ye yönelik k›sa sorular haz›rlanarak “Key Pad” ler arac›l›¤›y-
la h›zl› bir geri bildirim al›nd›. Böylece 1. Dermatoloji K›fl
Okulu hakk›nda genel bir fikir elde edilerek, tüm kat›l›mc›la-
ra h›zl› bir geri bildirim verilmifl oldu (Tablo 2 ve 3). 
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Tablo 1. E¤itim Programlar›n› Gelifltirme Komisyonu Üyeleri 

1. Dermatoloji K›fl Okulu Kat›l›mc›lar› ve E¤itmenlerinin Toplu
Foto¤raf›

1. Dermatoloji K›fl Okulu Oturumlar›ndan Bir Görüntü

Türk Dermatoloji Dergisi 2008; 2: 139-41
Turkish Journal of Dermatology 2008; 2: 139-41
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Uzmanl›k ö¤rencilerinin tümü büyük bir dikkat ve düzen
içerisinde okula devam ettiler ve sonuçta 1. Dermatoloji K›fl
Okulu Kat›l›m Sertifikas›’n› almaya hak kazand›lar.

Birinci Dermatoloji K›fl Okulu program›n›n, uzmanl›k ö¤-
rencilerinin e¤itimlerine önemli bir katk›da bulunmas› biz
E¤itim Programlar›n› Gelifltirme Komisyonu ve okulda görev
alan tüm e¤itmenlerin ortak dile¤iydi. Ald›¤›m›z geri bildirim-
ler ve ön test ile son test aras›ndaki belirgin fark cesaret ve-
rici olup do¤ru yolda oldu¤umuzu göstermektedir. Bu nok-
tada, Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, E¤itim Programlar›n›
Gelifltirme Komisyonu olarak, bizi çal›flmalar›m›zda yürek-
lendiren ve desteklerini esirgemeyen E¤itim Üst Kurulu’na
ve E¤itimcilere teflekkür etmek istiyoruz. Yine, bu organizas-

yona gönüllü olarak kat›lan ve program›n iflleyifli süresince
son derece aktif ve kat›l›mc› bir davran›fl içinde olan uzman-
l›k ö¤rencilerine, bizlerin komisyon olarak defalarca bir ara-
ya gelmesinde ve I. Dermatoloji K›fl Okulu’nu düzenleme-
mizde bafl›ndan beri giderek artan destekleri nedeniyle Türk
Dermatoloji Derne¤ine’ne teflekkür ediyor ve önümüzdeki
süreçte yeni K›fl Okullar›nda birlikte olmay› diliyoruz. 

Sayg›lar›m›zla,

E¤itim Programlar›n› Gelifltirme Komisyonu ad›na
Prof. Dr. Erkan Alpsoy
1. Dermatoloji K›fl Okulu Koordinatörü
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Evet (%) Hay›r (%) Emin de¤ilim (%)

I. Dermatoloji K›fl Okulu beklentilerinizi karfl›lad› m›? 88.4 2.3 9.3

I. Dermatoloji K›fl Okulu’nda edindi¤iniz bilgileri sonraki meslek yaflam›n›zda 98 0 2
kullanaca¤›n›z› düflünüyor musunuz?

Dermatoloji K›fl Okullar›na k›demsiz arkadafllar›n›z›n kat›l›m›n› önerir misiniz? 92 4 4

Tablo 2. Uzmanl›k ö¤rencilerinin I. Dermatoloji K›fl Okulu’na yönelik genel de¤erlendirmesi

I. Dermatoloji K›fl Okulu sunumlar›n›n; %

a) Tümü, teorik olmal›yd› 0

b) Tümü, olgu sunumlar› fleklinde olmal›yd› 2

c) Tümü, teorik bilginin, olgu sunumlar›n›n ve algoritmik yaklafl›m›n karma flekilde verildi¤i sunumlar olmal›yd› 98

I. Dermatoloji K›fl Okulu’ndaki gruplar›n düzenlenmesi konusunda ne düflünüyorsunuz?

a) Tüm oturumlar büyük gruplarla yap›labilir 36

b) Tüm oturumlar küçük gruplarla yap›labilir 38

c) Mevcut program uygundur 26

Tablo 3. Uzmanl›k Ö¤rencilerinin I. Dermatoloji K›fl Okulu sunumlar› ve gruplar›n düzenlenmesi ile ilgili geri bildirimleri




