
EPGK Toplantı Raporu 

Toplantı tarihi: 9.1.2020 

Toplantı yeri: Türk Dermatoloji Derneği Merkezi, Ankara 

Toplantıya Katılanlar: 

Gonca Elçin (Başkan) 

Mualla Polat 

Müge Güler Özden 

Fatih Göktay 

Gülsüm Gençoğlan (Raportör) 

Dilek Seçkin Gençosmanoğlu 

Demet Çiçek 

Güneş Gür Aksoy 

Gündem: 

1. 21-22 Mart 2020 tarihinde Ankara’da Hacettepe Anatomi Laboratuarı’nda yapılması 

planlanan 5. Girişimsel Beceri Okulu programına son halinin verilmesi.  

2. 5. Girişimsel Beceri Okulu için malzeme envanterinin çıkarılması ve eksiklerin belirlenmesi.  

3. 1. Tanısal Beceri Okulu tarihinin belirlenmesi.  

4. 12. Kış Okulu geri bildirimleri üzerinde çalışılması.  

Kararlar: 

1. 21-22 Mart 2020 tarihinde Ankara’da Hacettepe Anatomi Laboratuarı’nda yapılması 

planlanan 5. Girişimsel Beceri okulunun programına son hali verildi. Eğiticiler belirlendi ve 

katılımları konusunda onayları alındı. Program ekte yer almaktadır.   

2. 5. Girişimsel Beceri Okulu için malzeme envanteri çıkarıldı ve eksikler belirlendi. Eksiklerin 

tamamlanması açısından Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu’na (TDDYK) bilgi verilmesi 

karara bağlandı. Kadavra siparişi yapılmıştı. Kadavraların Şubat ayında teslim edileceği bilgisi 

alındı. On adet midradius, bir adet sefalus şeklinde taze donmuş kadavralar üzerinde 

yapılacak atölyelerde, kadavra başına dört öğrenci olacak şekilde, bu yıl ilk kez katılımcı 

sayısının 30 yerine 40 olmasına karar verildi. Bundan sonraki beceri okulunda katılımcı 

sayısının 60’a kadar çıkarılması için kadavra ve cerrahi malzeme sayısında yapılması gereken 

artış miktarı belirlendi (15 midradius ve 2 sephalus) ve TDDYK başkanına sözlü olarak iletildi. 

3. 1. Tanısal Beceri Okulu’nun 20-21 Şubat 2021 tarihinde Ankara’daki eğitim kurumlarından 

birinde gerçekleştirilmesinin uygun olacağı, bu eğitim kurumunun Hacettepe Tıp Fakültesi 

olabileceği yönünde görüş birliği sağlandı.   

4. 12. Kış Okulu geri bildirimleri üzerinde çalışıldı. 

 Geri bildirimlerde, katılımcıların neredeyse yarısının “Yara Bakımı” ve “Dermatolojik 

Cerrahide Püf Noktaları“ başlıklı derslere daha az yer verilmesi yönünde görüş 

belirttikleri tespit edildi. Bu konuların Kış Okulu programndan çıkarılıp,  Girişimsel 

Beceri okuluna kaydırılmasına karar verildi.  



 Ayrıca, biyolojik ajanların birinci basamakta çalışan dermatoloji uzmanları tarafından 

reçete edilemiyor olduğunu belirten geri bildirimler göz önüne alınarak, ilk gün tüm 

gruba anlatılan “Olgularla Biyolojik Ajanlar” başlıklı dersin “Olgularla Kaşıntılı Hastaya 

Yaklaşım” dersiyle değiştirilmesine karar verildi.  

 Geri bildirimlerde, sabah 3 ders yerine 4 ders anlatılması ve sabah derslerinin biraz 

daha geç başlaması yönündeki görüşler nedeniyle, 13. Kış Okulu programı 

hazırlanırken, öğle yemeği için ayrılan sürenin 2 saat 5 dakikadan, 1 saat 15 dakikaya 

kısaltılması ve sabah programının, saat 8:15 yerine 8:30’da başlamasına,  

 Geri bildirimlerin çoğunda “Bağ Dokusu Hastalıkları”na programda yer verilmesinin 

iyi olacağı yönündeki görüşler ışığında, bu konunun 13. Kış Okulu Programı’na 

eklenmesine ve Cengizhan Erdem’in konuyu anlatmak üzere davet edilmesine karar 

verildi. 

 

5. Buna ek olarak, Behçet Hastalığı’nı anlatmak üzere de Erkan Alpsoy ile konuşulması ve  “Bir 

Olgunun Öğrettikleri” oturumlarına öğrenci katılımını artırabileceği düşüncesi ile programdaki 

yerinin sabah ilk oturumdan, sabah son oturuma değiştirilmesi düşünüldü.  

6. 13. Kış Okulu Programına son halinin verilmesi için, 5. Girişimsel Beceri Okulu öncesi (20 Mart 

2020 Cuma günü) Ankara’da buluşulması planlandı.  

 

TDYK- Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu 


