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3. Deri Ve Zührevi Hastalıklar Eğitim Kurultayı Raporu 

 
Deri ve Zührevi Hastalıklar Eğitiminin tartışılmak üzere yapılacağı önceden ilan edilen 
3. Deri ve Zührevi Hastalıklar Eğitim Kurultayı 17 Kasım 2011 tarihinde Ankara. 
Sheraton Otel Kongre Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Üniversite Tıp 
Fakültelerinde ve Eğitim Hastanelerinde eğitici olarak görev yapan Deri ve Zührevi 
Hastalıklar uzmanları ve Uzmanlık öğrencileri katılmışlardır. Çeşitli Üniversitelerden 
32 öğretim üyesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden 2 Klinik Şefi, 2 Uzman Dr,  
Devlet Hastanelerinden 4 uzman Dr olmak üzere toplam 40 kişilik katılım olmuştur.  

Toplantıda;  3. Deri ve Zührevi Hastalıklar Eğitim Kurultayı Programı’nda belirtilen 
konular hakkında bilgiler verilmiş ve tartışılmıştır. 

3. Dermatoloji Eğitim Kurultayı Programı 
Açılış            Prof.Dr. Ertan YILMAZ 
EPGK Çalışmaları   Prof.Dr. Erkan ALPSOY 
TUK Deri ve Zührevi Hastalıklar Komisyonu'nun çalışmaları Prof.Dr. Teoman ERDEM 
Göğüs Hastalıkları eğitiminde müfredat çalışmaları  Prof.Dr. Ali KOCABAŞ 
Yeterlik sınavında kullanılan soru teknikleri   Doç.Dr. Melih ELÇİN 
UEMS Dermatoloji Board çalışmaları    Prof.Dr. Ekin ŞAVK 
Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı Süreci   Prof.Dr. Göksun KARAMAN 
Akreditasyon Kurulu çalışmalarında son durum  Prof.Dr. Serap ÖZTÜRKCAN 
 
3. Deri ve Zührevi Hastalıklar Eğitim Kurultayında Yeterlik Yürütme Kurulu ve 
komisyonlarının yaptığı çalışmalar özetlenmiş ve katılımcılara bilgi verilmiştir. TUK’un 
yapılanması ve komisyonun faaliyetleri özetlenmiştir. Müfredat hazırlama ve yeterlik 
sınavı konusunda konuk konuşmacılar bilgi ve deneyimlerini aktarmışlardır. Deri ve 
Zührevi Hastalıklar uzmanlık eğitiminin akreditasyonu konusunda Avrupa ve 
Türkiye’nin konumu konuşulmuştur.  Ayrıca, Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanlık 
eğitiminde karşılaşılan sorunlar tartışılmıştır.  
 
Kurultay Sonuçları; 

1.  2010 yılı Aralık ayında düzenlenen 3. Dermatoloji Kış Okulunda öncekilerden farklı 
olarak uygulama derslerini içeren Atölye Çalışmalarına da yer verilmesidir. Bu 
atölyelere çok yüksek oranda katılım olmuş ve çok olumlu geri bildirim alınmıştır. Bu 
veriler ışığında 4. Dermatoloji Kış Okulunda atölye sayısı artırılmıştır. Kış Okulunda 
yeni gereksinimlere göre de Kursların düzenlenmesi veya yeni derslerin eklenmesi 
oldukça önem taşımaktadır.  

2. Sağlık Bakanlığı Eğitim Dairesine bağlı olarak Türkiye’de kurulan tıpta uzmanlık 
eğitimin planlamasını ve programlanmasını tek merkezden yürütmek amacıyla kurulmuş 
Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) nun Deri ve Zührevi Hastalıklar komisyonu üyesi Prof.Dr. 
Teoman ERDEM tarafından “Komisyonun çalışmaları ve Deri ve Zührevi Hastalıklar 



müfredat hazırlama süreci” özetlendi. Tartışmada; TUK Komisyon üyeleri, TDYYK 
üyeleri, TDDYK üyeleri ve eğitim üst kurulu üyeleri arasında sürekli bir iletişim olması 
ve ortak çalışma zeminin sağlanmasının gerekliliği vurgulandı. Politik kaygıların dışında 
asıl olanın, Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanlık eğitimin “nasıl daha iyi ve standart 
hale getirilebileceğine” kafa yormak olduğu üzerinde fikir birliğine varıldı. 

3. Çukurova Üniversitesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof.Dr. Ali KOCABAŞ Türk 
Toraks Derneği ve Yeterlik Kurulu üyesi olarak “Göğüs Hastalıkları eğitiminde 
müfredat çalışmaları” konusunda bilgi verdi. Müfredat çalışmalarının küçük çalışma 
grupları ile olabildiğince çok sayıda eğitimciyi sürece katarak ve yeterince tartışarak 
yapılması gerektiği vurgulandı. Bu süreç sonunda hemen herkesin emek verdiği ve 
üzerinde uzlaştığı programın TUK’ta değişmeden kabul edilmesinin mümkün olacağı 
ifade edildi. Deri ve Zührevi hastalıklar camiası olarak bu sürecin henüz başında 
olduğumuz ve önceki deneyimlerden yararlanmanın işlerimizi kolaylaştıracağı belirtildi. 

4. Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonuna danışmanlık yapmakta olan 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. 
Melih ELÇİN “ Yeterlik Sınavında soru teknikleri” sunumu yapmıştır. Katılımcılar 
teorik ve uygulama sınavlarında kullanılan ölçme değerlendirme teknikleri konusunda 
bilgi sahibi olmuşlardır. 

5. TDD’nin EEMS temsilcilerinden Prof.Dr. Ekin ŞAVK “UEMS Dermatoloji Board 
çalışmaları” konusunda bilgi vermiştir. Genel kanının tersine Avrupa Dermatoveneroloji 
bordu’nun akreditasyon konusunda ciddi bir çalışma içinde olmadığı ifade edildi. 
Kurulun ilk akreditasyon ziyaret ve değerlendirmesini Ülkemizde Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı’na yaptığı, bu ziyarette 
kurumdan çok etkilendikleri ve “Akreditasyon belgesini” verdikleri vurgulandı. 
Kurultay katılımcıları bu vesile ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi 
Hastalıklar Anabilim Dalı öğretim üyelerini kutladılar.  

6. Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu başkanı Prof.Dr. Göksun 
KARAMAN, 1. Dermatoloji Yeterlik Sınavını ve 2. Dermatoloji Yeterlik Sınavına 
hazırlık sürecini özetledi. Teorik soruların toplanması, soruların teknik analizi ve 
geçerlilikleri konusunda yapılan çalışmaları ile uygulama sınavının şekli konusunda 
bilgilendirme yapıldı. Soru havuzunun geniş olması halinde ölçme ve değerlendirme 
yapmanın uygulayıcılar için daha kolay ve uygulananlar için daha objektif olacağı ifade 
edildi. Eğiticilerin soru bankasına soru verme konusunda duyarlı olmaları ve uzmanların 
sınavlara katılımı konusunda özendirici yolların bulunması için öneriler beklendiği ifade 
edildi.  Konuşma sonunda 1. Dermatoloji Yeterlik Sınavı birincisi Dr. Tülin MANSUR’ a 
plaketi verildi ve başarısından dolayı tebrik edildi. 

7. Akreditasyon Kurulu başkanı Prof.Dr. Serap ÖZTÜRKCAN, kurulun önceki çalışmaları 
ve son yapılanması sürecini özetledi. Ülkemizden olası akreditasyon başvurusu için 
asgari koşulların ne olması gerektiği konusunda tekrar çalışma yapmak gerektiği 
belirtildi. Kurul’un bu konuda tüm Eğitim Kurumlarının katılımıyla “güncellenmiş Alt 
yapı, eğitim ve faaliyetlerle ilgili bir anket” çalışmasına başlatmasını ve bu çalışma 
sonuçlarına göre “akreditasyon için olmazsa olmazların belirlenme sürecinin 
kolaylaşacağı” ifade edildi. 



 
Kurultayın tek olumsuz noktası, geç saatte başlaması, sunumların uzaması ve 
tartışmaların uzun olması nedeniyle katılımın giderek düşmesi idi. Konuşulan konular, 
kazanılan bilgiler ve sağladığı iletişim ortamıyla 3. Dermatoloji Eğitim Kurultay’ı 
başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Kurultaya verdiği koşulsuz desteği nedeniyle Türk 
Dermatoloji Derneğine ve ev sahipliği yapan Prof.Dr. A. Lütfü TAT Simpozyum 
Düzenleme Kuruluna teşekkür ederiz.  
 
Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu 
 


