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Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu (TDYYK),
Kas›m 2004’te Türk Dermatoloji Derne¤i genel kurulun-
da seçilerek göreve bafllam›flt›r. Yürütme kurulu, 10
üyeden oluflan E¤itim ve S›nav Komisyonunu oluflturur-
ken yap›lacak çal›flmalar› Türkiye geneline yayabilmek
ve kat›l›m› sa¤layabilmek amac› ile, co¤rafi bölgelere
göre temsilci üyeleri (en az 5 y›ld›r e¤itimci olarak görev
yapan) seçmifl ve onlar›n liderli¤ini yapacaklar› bölge
çal›flma gruplar›n› oluflturmalar›n› önermifltir. ‹ç Anado-
lu, Marmara, Ege bölgelerinde,  üniversite d›fl› e¤itim
hastanelerinden de temsilcilerin komisyonda yer alma-
lar›na özen göstermifltir. 

Çal›flmalara bafllamadan önce, TDYYK ve E¤itim-S›-
nav Komisyonu üyelerinin ço¤unlu¤unun kat›ld›¤› bir
E¤itim Program› Gelifltirme De¤erlendirme Kursu orga-
nize edilmifltir. Kurs,  Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakül-
tesi T›p E¤itimi Anabilim Dal› ö¤retim üyelerinin e¤itici
olarak katk›lar› ile Ocak 2005’te gerçeklefltirilmifltir.

Kurul üyelerinin bu kurs sonucunda elde etti¤i bilgi
ve deneyimler do¤rultusunda ilk hedefler, Ulusal Der-
matoloji Uzmanl›k E¤itimi Çekirdek Müfredat›n›, öneri-
lecek bir e¤itim program› tasla¤›n› ve uzmanl›k ö¤ren-
cisi karnesi temel çerçevesini oluflturmak olarak belir-
lenmifltir. Bunlar› takiben,Yeterlilik S›navlar› için çal›fl-
malara bafllanmas› planlanm›flt›r. (E¤itim müfredat› ve
program› çal›flmalar› yap›lmadan yeterlik s›nav› çal›fl-
malar›na bafllanmas› T›p E¤itimcileri taraf›ndan öneril-
memektedir).

Çekirdek müfredat› oluflturma sürecinde, yetifltir-
mekte oldu¤umuz dermatoloji uzmanlar›n›n mutlaka bil-
meleri ve edinmeleri gereken (olmazsa olmaz) bilgi ve
becerileri tespit edebilmek ve e¤itim program›nda ne
a¤›rl›kta yer vermemiz gerekti¤ini saptamak için bir çal›fl-
ma bafllat›lm›flt›r. Komisyon, yap›lan uzun toplant›lar so-

nucunda, Dermatoloji Uzmanl›k E¤itimi kapsam›nda yer
almas› konusunda uzlaflt›¤›, dermatoloji temel e¤itim ki-
taplar› içinde yer alan hastal›k ve durum bafll›klar› listele-
rini oluflturmufltur. Bu listelerde yer alan hastal›k ve du-
rumlar›, afla¤›da belirtilen parametreler aç›s›ndan 1 (az
önemli), 2 (orta derecede önemli)  3 (çok önemli)  puan
ile de¤erlendirmeyi planlam›flt›r. Her bir hastal›k ve du-
rum için ayr› ayr› puanlanan parametreler flunlard›r:

- Dermatozun toplumda görülme s›kl›¤›
- Dermatozun yaflam kalitesi üzerine etkisi
- Dermatozun tan› aciliyeti
- Dermatozun tedavi aciliyeti
- Dermatozun ölümcül olmas›
- Uzman›n klinik kesin tan› koyma gereklili¤i
- Uzman›n tedavi etme gereklili¤i
- Dermatozdan korunabilirlik
- Yaln›zca kavramsal bilgi gereklili¤i
Öte yandan yine komisyon üyelerinin uzlaflt›¤› der-

matoloji uzmanl›k e¤itiminde yer almas› istenen beceri
ve tutum hedefleri listeleri oluflturulmufltur. Yukar›daki
parametreler aç›s›ndan de¤erlendirilecek bilgi hedefleri
flablonlar halinde, beceri ve tutum listeleri ile birlikte ko-
misyonun bölge temsilcileri arac›l›¤› ile tüm Türkiye’deki
dermatoloji uzmanl›k e¤itimi veren kurumlar›n (Üniversi-
teler, Sa¤l›k Bakanl›¤› E¤itim Hastaneleri ve Askeri E¤i-
tim Hastaneleri) anabilim dal› baflkan›, flef ve bir uzman-
l›k e¤itimi sorumlusuna e-posta arac›l›¤› ile gönderilmifl-
tir. Ekinde gönderilen bir mektupta de¤erlendirmenin
nas›l yap›laca¤›, de¤erlendirmeyi yaparken anabilim da-
l› veya bölümün görüflünü yans›tmas›n›n önemli oldu¤u
belirtilmifltir. Öte yandan bu de¤erlendirme ve puanla-
man›n,  tüm e¤itim kurumlar›n›n olanaklar›n› ve çal›flma
flartlar›n› da göz önüne alarak gerçekçi bir biçimde ya-
p›lmas› gereklili¤i vurgulanm›flt›r. 
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Türkiye genelindeki dermatoloji e¤itimi veren kurumlar›n
ve e¤iticilerinin çok de¤erli katk›lar› ile bu çal›flmalar tamam-
lanm›fl ve toplam 54 e¤itim kurumundan (39 Üniversite, 13
Sa¤l›k Bakanl›¤› E¤itim Hastanesi, 2 Askeri E¤itim Hastanesi)
bilgi, beceri ve tutum hedefleri de¤erlendirilerek TDYYK sek-
reterli¤ine geri dönmüfltür. Burada yürütülen çal›flmalarla, her
bir bilgi hedefi için bölgelerden gelen puanlar›n ortalamas›
al›nm›fl ve ulusal ortalamalar hesaplanm›flt›r. Bilgi hedefleri,
en yüksek puandan en düflük puana do¤ru s›ralanm›flt›r

Bu çal›flma yürütülürken, ekinde gönderilen bir e¤itim
kurumlar› alt yap› de¤erlendirme anket çal›flmas› da ta-
mamlanm›fl, bir rapor haline getirilerek,  2006 Ulusal Der-
matoloji Kongresinde sunulmufltur.

Çekirdek müfredat›n, bilgi hedeflerinin ilk %60-70’inden
oluflturulmas› hedeflenmifltir. Bu flekilde, çekirdek müfredat,
bilgi hedefleri için verilen puanlar›n ulusal ortalamalar›na göre
en yüksek puanlar› alan hastal›k ve durumlardan oluflturul-
mufltur. Bu aflamadan sonra önerilecek çeflitli yöntemler ile
her e¤itim kurumu kendi e¤itim program›n› yapacak ve kabul
edilen çekirdek müfredata, e¤itici kadrosu, altyap› olanaklar›
ölçüsünde ilaveler yaparak (%30-40 oran›nda) zenginlefltire-
bilecektir. Daha sonraki aflamada ülke genelinde yap›lmas›
planlanan yeterlilik s›navlar›nda da soru a¤›rl›¤›, tüm ülke ge-
nelinde kabul gören, e¤itimcilerin de katk›lar› ile oluflturulmufl
bu çekirdek müfredat içeri¤inden oluflturulacakt›r.

Bu çal›flmalar sonucunda oluflturulan program ve karne
örnekleri Türk Dermatoloji Derne¤i web-sitesinde yer ala-
cak, ayr›ca tüm anabilim dallar› ve kliniklere birer örnek
gönderilecektir.

Halen oluflturulan beceri hedeflerine yönelik rehber ça-
l›flmalar› yürütülmektedir. Planlanan s›nav öncesinde bir ha-
z›rl›k kursu yap›lmak üzere çal›flmalar bafllat›lm›flt›r.

Bu arada TTB- Uzmanl›k Dernekleri Eflgüdüm Kurulu ta-
raf›ndan tüm derneklerin yeterlik kurullar› ile yap›lan çal›fl-
malar ve deneyimler sonucunda önerilen yeni Yeterlik Kuru-
lu Yönergesi (TDD web-sitesinde yer almaktad›r), TDYYK
taraf›ndan 9 Kas›m 2007 tarihinde toplanan Yeterlik Genel
Kuruluna sunularak kabul edilmifltir. Yeni yönergeye göre
S›nav Komisyonu, TDYYK taraf›ndan, Akreditasyon (Efl yet-
kilendirme) Komisyonu ise genel kurul taraf›ndan seçilmifl-
tir.  Yeni komisyonlar, en k›sa sürede s›nav haz›rl›klar›na ve
efl yetkilendirme ön çal›flmalar›na bafllayacaklard›r.

Dr. Oya Gürbüz

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu Üyeleri:
Dr. Oya Gürbüz (Baflkan)
Dr. Oktay Taflkapan (Sekreter)
Dr. Güzin Özarma¤an
Dr. Yavuz Harmanyeri
Dr. fiebnem Özkan
Dr. Nilsel ‹lter
Dr. Sedef fiahin
Dr. Süleyman Piflkin
Dr. Deniz Seçkin
Dr. Soner Uzun
Dr. Sibel Alper (TDD-YK üyesi)

E¤itim Programlar›n› Gelifltirme Komisyonu:
Dr. Erkan Alpsoy (Baflkan)
Dr. fiebnem Özkan
Dr. Neslihan fiendur
Dr. Sema Aytekin
Dr. Muammer Seyhan
Dr. Sedef fiahin
Dr. Emel Güngör
Dr. Oya Gürbüz
Dr. Nahide Onsun
Dr. Sevgi Bahad›r

S›nav Komisyonu:
Dr. fiebnem Özkan (Baflkan)
Dr. Ertan Y›lmaz
Dr. Murat Öztafl
Dr. Gül Erkin
Dr. Ayten Ferahbafl 
Dr. Tülin Ergun

Akreditasyon Kurulu:
Dr. Sedef fiahin
Dr. Serap Utafl
Dr. Güliz ‹kizo¤lu
Dr. Meltem Önder
Dr. ‹dil Ünal 
Dr. Serap Öztürkcan
Dr. Vahide Baysal
Dr. Mukaddes Kavala
Dr. Ayflen Karaduman

Türk Dermatoloji Dergisi 2007; 1: 67-8
Turkish Journal of Dermatology 2007; 1: 67-8

Oya Gürbüz
Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Çal›flmalar›68




