
TÜRKDERM KASIM 2003-2005 
 

FAALİYET RAPORU 
 
Mezuniyet Sonrası Eğitim Çalışmaları 
 

• Dermoskopi Kursu: 06-07 Mayıs 2004 tarihlerinde İstanbul Taksim Lares Park 
Hotelinde 100 kişilik dermoskopi kursu düzenlendi. Kursun eğitmenliğini 
Tuebingen Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoonkoloji bölümü başkanı Prof. Dr. 
Claus Garbe ve Prof. Dr. Andreas Blum üstlendi. 2 tam gün süren kurs sonunda 
katılımcılara sertifikaları verildi. 

• M.D Consult aboneliği: Üyelerimizin mesleki ve akademik çalışmalarına yardımcı 
olmak amacıyla internet aracılığıyla tıp literatürlerinin taranabileceği tam 
metinlere ulaşabileceği M.D consult sitesine üye olundu. 1 yıllık aidat ücreti 
ödendi. Turkderm sitesinden ve dergiden duyurulan bu hizmet için 55 üyemiz 
başvurdu. Başvuran üyelerimizden bu hizmet için hiçbir ek ücret talep edilmedi 
dernek aidatlarının ödenmiş olması yeterli sayıldı. Başvuran üyelere şifreleri 
gönderilerek servis hizmete açıldı. 

• 01-04 Haziran 2005 tarihlerinde Harbiye Askeri Müzede Dermatoloji 2005 Bahar 
Simpozyumu düzenlendi. Simpozyuma 356 katılım olmuştur. 4 Haziran 2005 
tarihinde ise tam gün uygulamalı lazer kursu yapılmıştır.  

• Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla derneğin 
kuruluşu ve tarihçesi ile ilgili hazırlanan belgesel film simpozyumda katılımcılarla 
paylaşıldı ve bu belgesel arşivimize yerleştirilmiştir. 

• Turkderm’in tüm işlemlerinin (başvuru, değerlendirme ve yanıt) on-line 
yapılabilmesi için gerekli, hazırlıklar tamamlandı. Danışmanlara bu durum 
bildirilerek on-line sisteme dahil olmak isteyip istemedikleri soruldu. Şu anda yanıt 
beklenmektedir. Sistem çalışmaları tamamlanmıştır. 

• Aylık toplantılarda sunulan hasta sayısında önemli artış olmuştur. Aylık klinik ve 
klinikopatolojik toplantıları düzenli olarak devam etmiştir.  
2005 Ekim ayı toplantısı Abant’ta yapılarak çevre illerden meslektaşlarımızın 
toplantılara katılımı sağlanmıştır. 

• İnternet sitemiz düzenli olarak güncellenmiş ve  kurulan sistem ile üyelerimize 
duyurular gönderilmeye başlanmıştır.  

 
Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu İletişim ve İşbirliği Çalışmaları 
 

• 12 Aralık 2003 tarihinde yapılan Türk Tıp Dili Çalıştayına derneği temsilen Prof. Dr. 
Can Baykal katılmıştır. 

• 5-10 Kasım 2004 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen  Uzmanlık Eğitim Kursuna 
Prof. Dr. Oya Gürbüz katılmıştır.  

• UDKK Genel Kuruluna Yönetim Kurulu Kararı ile Uzm. Dr. Filiz Cebeci katılmıştır.  
 
Yeterlilik (Board) çalışmaları Prof. Dr. Oya Gürbüz’ ün başkanlığında alt kurullarını 
oluşturmuş ve çalışmalarını düzenli bir biçimde sürdürmektedir. Türk Dermatoloji 
Derneğinin hazırladığı “board” tasarısı derneğimizce de benimsenmiş bu çalışmaların 
birlikte sürdürülmesine karar verilmiştir.  Çalışmalar oldukça hızlı ve düzenli biçimde 
yürümektedir.  
 

Ödüller 
 

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin geleneksel hale getirdiği ödülleri sahiplerini 
bulmuştur. Aylık toplantılarda olgu sunan asistanları değerlendiren jürinin 
değerlendirmeleri sonucu ödül kazanan genç meslektaşlarımız EADV ve yurtiçi kongre 
katılım hakkı kazanmışlardır. Tüm masrafları dernekçe karşılanan ödül sahiplerinden 
Dr. Algül Polat 
Dr. Müge Çelebi Londra’da yapılan 2005 EADV kongresine katılmışlardır. 



 
 
Dr. Ömet Ümmetoğlu 
Dr. Seyhan Beyhan ise önümüzdeki yıl yapılacak Ulusal Dermatoloji kongresine 
katılım hakkı kazanmışlardır.  
 
2006 EADV kongresine katılım ödülünü ise Dr. Ebru İkizler kazanmıştır.  
 
Dermatoloji 2005 Simpozyumu’nda da Serbest bildiri dalında ve poster dalında birinci 
olanlara 1 milyar ve 500 milyon ödül verilmiştir. 
 
Serbest Bildiri Ödülü Muhammed SH JHAISH  (1 milyar) 
Poster Ödülü   Ayşe Akman   (500 milyon) 
 

Uluslararası  İletişim ve Girişimler 
 

• Uluslar arası Dermatoloji Dernekleri Ligi (ILDS) üyelik işlemleri tamamlanmış; 
5 yıllık aidat ödenmiş ve derneğimiz 4 temsilci ile temsil hakkı kazanmıştır. 

• ILDS’de önerilen Ortadoğu Bölgesi üyeliği kabul edilmemiş verilen uğraşlar 
sonucu Avrupa grubunda yer alınmıştır.  

• ILDS’nin tüm duyuruları web sitesi ve dergi aracılığıyla meslektaşlarımızla 
paylaşılmıştır 

• ILDS’nin 2007 Dünya kongresi ödülü içinde başvuran adaylardan uygun 
şartları taşıyan ve en fazla puana sahip olan 2 meslektaşımız ILDS yönetimine 
bildirilmiştir.  (Doç. Dr. Ümit Türsen, Doç. Dr. Ayşe Kavak) 

• Uluslararası Veneroloji Derneği (IUSTI) kongresinin 2007 İstanbul’da 
yapılabilmesi için kuruluşun Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Güzin Özarmağan’a 
tam destek verilmiş ve bu destek IUSTI yönetimine bildirilmiştir. 

 
Kozmetoloji ve hekim hakları ile ilgili girişimler 
 

• Derneğimiz ehliyetsiz kişilerin ve medikal estetik adı altında kozmetolojik 
uygulama yapan merkezlerin kaldırılması amacıyla Türk Dermatoloji Derneği 
ve Dermatokozmetoloji Derneği ile birlikte hareket etmektedir. Dermatoloji 
eğitimi olmayan kişilerin verdiği eğitim kurslarını Sağlık Bakanlığı kapatmıştır. 
Medikal estetisyenlerle ilgili dava devam etmektedir. Hekim hakları konusunda 
meslektaşlarımızı bilgilendirmek için yapılacak Hekim Hakları Paneli bilgileri 
web sitemizden duyurulmuştur.  

 
PLATFORM ÇALIŞMASI 
 

• 1 Haziran 2005’ de Türkiye’deki tüm dernek yöneticilerinin katılımı ile 
başlatılan derneklerin birliği çalışması Dernekler Yönetmeliğinin 94. maddesine 
dayanılarak “Türkiye Deri ve Zührevi Hastalıklar Dernekleri Platformu” 
kurulması ile sonuçlanmıştır. 

• Platform, Deri ve Zührevi hastalıklar alanında çalışan hekimlerin, ulusal ve 
uluslararası ortamlarda daha kuvvetli olması ve güç birliğinin sağlanması 
amacıyla kurulmuştur. Platform alanımızda çalışan ana dal derneklerinin tek bir 
çatı altında toplanması amacını gütmektedir . Platform, ulusal simpozyum, 
kongre ve toplantıların belirli bir düzen içinde yapılması için çalışıp önerilerde 
bulunmayı benimsemiştir. Platform Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında çalışan 
yan dal dernekleri ile ilişkileri düzenleyip gerektiğinde görüş almak üzere 
toplantılara davet edecektir. 

• Platform, desteklediği bilimsel toplantıların gelirlerinin şeffaf olarak açıklanması 
prensibini benimsemiştir. 

 


