Türk Dermatoloji Derneği Eğitim Çalıştayı Raporu
Nisan 2019
Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu 22 Şubat 2019 tarihinde Ankara Point Otel’de;
derneğimizin Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu, Eğitim Planlama ve Geliştirme Kurulu (EPGK)
Yürütme Kurulları , Çalışma Grupları Başkanları, Uluslararası temsilcileri ile dermatoloji
eğitimi veren Üniversitelerin Anabilim Dalları Başkanları, Eğitim Hastanelerinin Eğitim
Sorumluları, ve Türk Tabipleri Birliğinin ilgili Kurullarına yaptığı davet ile “Türk Dermatoloji
Derneği Eğitim Çalıştayı” düzenlemiştir..
Çalıştaya toplam 65 öğretim üyesi ve/veya eğitim sorumlusu katılmış olup toplantılar
sırasında üzerinde durulan konular ve görüşler aşağıda özetlenmiştir:
Görüşler
1. Tıpta Uzmanlık kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS)
içinde tanımlanan dermatoloji uzmanlık eğitimi müfredat içerikleri rotasyonlar ve
kapsamları yanında mekan ve donanım standartlarının gözden geçirilerek
düzenlenmesi gerekliliği

2. Dermatoloji uzmanlık öğrencilerinin eğitiminin nitelik ve niceliğini ölçebilmek ve
değerlendirebilmek amacıyla asistan karnesinin kullanılmasının bir zorunluluk olduğu
ve asistan karnesi üzerinde gerek uzmanlık öğrencisi gerekse tüm eğiticilerin
değerlendirme yapabilecek, geri bildirim verilmesine olanak tanıması yanında
müfredattaki eksikliklerin görülebilmesini sağlayacak özellikle olmasının tercih edildiği
ve bu nedenle kısa vadede klasik karne yanında elektronik karne oluşturulmasının da
faydalı olacağı

3. Dermatoloji uzmanlık öğrencilerinin ve uzmanlarının belirli konularda düzenli
aralıklarla kendilerini deneyebilecekleri bir sınav sisteminin yararlı olacağı ve
Derneğin bu programa destek vermesinin gerekli olduğu

4. Uzmanlık eğitimi verilen tüm kliniklerin gerek ulusal gerekse uluslararası kuruluşlarca
akredite olmalarının desteklenmesi ve bu konuda TTB UYEK ile yakın ilişki içerisinde
olunması gerektiği

5. Düzenlenen tüm kongrelerde asistanlar için özel kayıt ve konaklama kontenjanların
ayrılması

6. Asistan eğitiminde, tıbbi estetik ve kozmetoloji alanındaki eğitimleri de içerek şekilde
tüm dermatoloji uygulamaları için, donanım açısından eksik olan bölümlerinde eğitim
alan uzmanlık öğrencilerinin bu açıdan donanımlı üniversite ve eğitim hastanelerinde
rotasyon yapabilmeleri için dernek olarak gerekli girişimlerde bulunulması

7. Yurtdışı Dermatoloji Dernek ve kuruluşlarla yakın ilişki içerisinde bulunarak,
uluslararası kongrelerde ülkemizden daha fazla konuşmacının görev alması için çaba
içerisinde bulunulması

8. Uluslararası yayın sayısının ve kalitesinin artırılması için çaba gösterilmesi gerektiği

9. Üniversite ve Eğitim Araştırma kliniklerden kış okuluna katılan tüm asistanların
“Yeterlik Sınavı”na girmelerinin teşvik edilmesinin gerekliliği

10. Dernek tarafından verilen burslarda “Yeterlik Belgesi” olanlara öncelik verilebileceği

11. Doçentlik sınavına girmeden önce mutlaka Yeterlik Sınavı’na girilmesi şartının tüm
akademik camiada ortak şart olarak aranması

12. Asistanlar için düzenlenen “Beceri Okulu”nun yılda 2 kez tekrarlanmasının gerekli
olduğuna

13. Uzmanlık sonrası eğitimde; DUSEK kurslarının devam etmesi ve kurslar sırasında
Webcasting’e devam edilmesine

14. Asistanlar için gerçekleştirilmekte olan “Kış Okulu” formatında bir eğitimin uzmanlık
sonrası dönemde de düzenlenebileceği

15. “Eğiticilerin Eğitimi” (özellikle kozmetoloji alanında) konusunun derneğin hedefleri
arasında olması gerektiği

16. Uzmanlık eğitimi ile ilgili İngilizce broşürlerin hazırlanması gerektiği

17. Yurt Dışında yaşayan Türk Bilim insanlarının kongrelere davet edilebileceği ve asistan
eğitimi için kendilerinden destek alınabileceği

18. Kongrelerde çalışma planlama ve yayınlama konusunda oturumlar düzenlenmesinin
uluslararası yayınları arttırabileceği
19. UEMS ilişkileri açısından Türk Tabipler Birliği ile iletişim ağının güçlendirilmesi
gerektiği

20. Uluslararası Dermatoloji dernekleri olan AAD, EADV, ISD ve ILDS projelerine
başvuruda bulunulabileceği ifade edildi.

Çalıştaya katılan öğretim üyeleri ve eğitim sorumluların yukarıda maddeler halinde
belirtilen görüşleri göz önüne alınarak yönetim kurulumuz tarafından aşağıdaki tavsiye
kararları alınmıştır;
1. Asistan karnesi uygulamasının tüm kliniklerde zorunlu olmasına
2. Asistan beceri okullarının senede iki kez yapılmasına
3. Asistan eğitiminde, tıbbi estetik ve kozmetoloji alanındaki eğitimleri de içerek şekilde
tüm dermatoloji uygulamaları için, donanım açısından eksik olan bölümlerinde eğitim
alan uzmanlık öğrencilerinin bu açıdan donanımlı üniversite ve eğitim hastanelerinde
rotasyon yapabilmeleri için dernek olarak gerekli girişimlerde bulunulması
4. Doçentlik sınavına girecek adayların, akademik yeterlik adına öncelikle Yeterlik
Sınavı’na girmesinin teşvikine
Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

