Soru Hazırlayıcılar İçin Kullanım Kılavuzu
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1. Giriş
Türk Dermatoloji Yeterlik Soru Bankası’na ulaşmak için http://www.turkdermatolojisorubankasi.com adresine giriniz.

2. Yetkili Girişi Formu
Soru Hazırlayıcı olarak girmek için karşınıza çıkan sayfaya e-posta adresinizi ve size
yollanmış olan şifrenizi giriniz.

3. Soru Hazırlayıcısı Başvurusu
Eğer sisteme kendiniz başvuruda bulunuyorsanız, “Soru hazırlayıcısı olmak için lütfen
başvurunuz.” bağlantısını tıklayınız ve karşınıza çıkan formu doldurunuz.

Formda dolduracağınız e-posta ve şifre bilgileriniz ile daha sonra sisteme giriş yapabiliyor
olacaksınız. Sistemde, soru hazırlamak istediğiniz konuları kategoriler bölümünden seçebilirsiniz. Ctrl
tuşunu basılı tutarak birden fazla kategori seçebilirsiniz. Soru hazırlayıcı başvuru formundaki tüm
alanların doldurulması gereklidir.
Formu doldurup kaydetmenizin ardından talebiniz Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu’na
gönderilmiş olacaktır. Kurulun başvurunuzu onaylamasının ardından, başvuru formuna girmiş
olduğunuz e-posta adresinize sisteme giriş yapabileceğinize dair bilgilendirici e-posta gönderilecektir.

4. Şifremi Unuttum
Sisteme giriş yapabilmeniz için gerekli olan şifreyi unutmanız durumunda, giriş sayfasında yer
alan “Şifremi unuttum” bağlantısını tıklamanız gerekmektedir. Burada, karşınıza çıkan forma,
sistemde kayıtlı olan e-posta adresinizi yazmanız gerekmektedir. Formu kaydettiğinizde, otomatik
şifre bilgilendirme mesajı, e-postanıza gönderilecektir.

5. Yönetim Paneli
e-posta adresiniz ve şifreniz ile sisteme girdikten sonra karşınıza Yönetim Panel’i açılacaktır.
Sol tarafta, soru hazırlamanız için gerekli olan menüyü bulacaksınız.

6. Yeni Soru Eklemek
Sisteme yeni soru girebilmek için, menüdeki “Yeni Soru” menüsüne girmeniz gerekmektedir.
Karşınıza, sorunuzu girebilmeniz için alanlar çıkacaktır. Soruların nasıl hazırlanacağına dair açıklayıcı
kılavuza menüdeki “Soru Hazırlama Kılavuzu”ndan ulaşabilirsiniz.

Kategoriler arasından girebileceğiniz soruları kullanıcı dostu bu arayüzden gerçekleştirebilirsiniz.
Sorunuzu girerken sorunuza bağlantı, resim, tablo ekleyebilir, yazı tipini kalın, italik ve altı çizili
yapabilirsiniz. Sorunuzu eğer bir MS Word dokümanından kopyalayıp bu alana yapıştırmak
istiyorsanız, panelde bulunan
(Word’den yapıştır) ikonuna tıklayarak karşınıza açılan alana
yapıştırınız. Sorunuzun şıklarını “Cevaplar” bölümüne ayrı ayrı girip sorunun cevabını “Doğru Şık”
alanına girebilirsiniz. Girmiş olduğunuz sorunun zorluk derecesini ve Referanslarını da ilgili alanlara
girebilirsiniz. Soru ekleme formundaki tüm alanların doldurulması mecburidir.
Sorunuzu kaydettikten sonra, sorunuzun kaydedildiğine dair açıklama bilgisi karşınıza çıkacaktır. Bu
sayfada ayrıca, yeni soru ekleme ve soru listesine gitmek için bağlantılar da bulunmaktadır.

7. Soru Listesi
Sisteme girmiş olduğunuz sorulara ulaşmak için “Sorular” menüsüne girmeniz yeterli olacaktır. Bu
listede, danışmanlar tarafından henüz onaylanmamış sorularınızı bulabileceksiniz. Bu listeden girmiş
olduğunuz soruları “Düzenle” bağlantısını kullanarak güncelleyebilirsiniz. “Önizleme” bağlantısı ile
girmiş olduğunuz soruların sistemde nasıl gözükeceğini görebilirsiniz. Silmek istediğiniz sorularınız
için ise “Sil” bağlantısını kullanabilirisiniz.

8. Çıkış
Sistemden güvenli bir şekilde çıkış yapabilmek için menüde yer alan “Çıkış” bağlantısını kullanınız.

