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XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi’nin Ardından
11 Ekim 2012 tarihinde yapılan seçimle 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deri ve Zührevi 
Hastalıkları Anabilim Dalı’na verilen XXV. 
Ulusal Dermatoloji Kongresi’ni düzenleme 
görevini üstlendik. Kongre Antalya’da 
Rixos Sungate Otelinde yapıldı. 21-26 
Ekim 2014 tarihinde yapılan XXV. Ulusal 
Dermatoloji Kongresi; 6 konferans, 28 
panel, 5 uydu sempozyumu 1 workshop’tan 
oluşan bilimsel program yanında, 
Dermatokozmetoloji, Dermatoskopi (ileri 
düzey), Dermatologlar için Dermatopatoloji, 
Dermatolojik Cerrahide Temel Teknikler 
ve Lazer Kursları düzenlendi. Kongreye 
gönderilen toplam 666 bildiri 65 öğretim 
üyesi tarafından değerlendirildi. Bu 
bildirilerden 77’si sözlü bildiri, 562’si poster 
bildirisi şeklinde kabul edildi. Ödül için; 
bildirilerde 80 puan üstü, poster olgu 90 
puan üstü ve poster araştırmada 80 puan 
üstü baz alındı. Sözel bildirilerden orijinal 
bulunan 3 olgu sunumu ve 14 araştırma 
konulu toplam 17 bildiri, konuları ile ilgili 
oturumlarda sunulmak üzere programa 
alındı. Bildirilerin oturum programına 
alınarak sunulması Ulusal Dermatoloji 
Kongreleri’nde bir ilkti, bu konu ile ilgili 
geri bildirimler bizlere çok olumlu olarak 
yansıdı. Kongrede bir diğer ilk, günlük 
bilimsel programın salonlarda her oturma 
yerine konulmasıydı. Bilimsel programda; 
5’i yabancı misafir konuşmacı olmak üzere 
toplam 145 oturum başkanı ve konuşmacı 

yer aldı. Kongreye 60 firmanın yanında 804 
hekim, 345 firma temsilcisi, 92 refakatçı 
olmak üzere toplam 1241 kişi katıldı. 

Kongrenin departmanımıza verildiği 11 
Ekim 2012 tarihinden, kongrenin son günü 
26 Ekim 2014 tarihine kadar çok büyük bir 
özveri ile çalışan Anabilim Dalı’mız öğretim 
üyeleri, başta kongre sekreterimiz Prof. Dr. 
Nilgün Şentürk’e, ve Prof. Dr. Tayyar Cantürk, 
Prof. Dr. Fatma Aydın, Doç. Dr. Müge Güler 
Özden, Yrd. Doç. Dr. Esra Pancar Yüksel’e, 
kongre organizasyonunda yakın ilgi ve 
yardımını gördüğümüz Türk Dermatoloji 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz’a, 
dernek adına organizasyonda görev alan; 
Prof. Dr. Nilsel İlter, Prof. Dr. Akın Aktaş, 
Prof. Dr. Neslihan Şendur’a, Kongremize 
bildiri değerlendirmesi, konuşmacı ve 
oturum başkanı olarak bilimsel katkı 
sunan ve katılımlarıyla destek olan tüm 
meslektaşlarımıza, kongremize katılan tüm 
firmalara ve kongremizin organizasyonunu 
yapan Valör kongre ve organizasyon 
firması yetkilileri; Damla Kaya, Yudum Kaya, 
Nesli Benderli’ye ve tüm kongre boyunca 
gerek konaklama gerek salonları ile 
eksiksiz hizmet veren Rixon Sungate Oteli 
yetkililerine teşekkürü bir borç biliyorum.

XXVI. Ulusal Dermatoloji Kongresi’ni 
düzenleyecek olan Kocaeli Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar 
Anabilim Dalı’na başarılar diliyorum.
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7. Dermatoloji Kış Okulu İzlenimleri 
Değerli Hocalarımız ve Meslektaşlarımız,

Türk Dermatoloji Yeterlik ve Yürütme 
Kurulu’na bağlı Eğitim Programlarını 
Geliştirme Komisyonu (EPGK) tarafından 
düzenlenen 7. Dermatoloji Kış Okulu 10-14 
Aralık tarihleri arasında Antalya Titanic Lara 
Otel’de gerçekleştirildi. Okula, ülkemizdeki 
çeşitli üniversite ve eğitim araştırma 
hastanelerinden, çoğunluğu dördüncü yıl 
asistanı olan toplam 60 asistan katıldı. 

İlk gün dermoskopi ve pediatrik dermatoloji 
oturumları gerçekleştirildi. Eğitimcilerin 
olgulara yönelik çoktan seçmeli sorularına 
“key pad”ler ile yanıtlar verdik. İnteraktif 
olarak hazırlanan bu dersler oldukça verimli 
ve eğlenceli geçti. 

Sonraki dersler için katılımcılar 20’şer kişilik 
3 gruba ayrıldı. Küçük gruplar eğiticiler ve 
asistanlar arasında yakınlaşmayı, derse daha 
aktif katılmayı, kolayca soru sorabilmeyi 
sağladı. Salonlarda U şeklinde masa düzeni 
kurulmuştu, herkesin önünde isim kartları 
vardı. Böylece daha kolaylıkla birbirimizle 
iletişim kurabildik ve paylaşımlarda 
bulunabildik. Dersler sabah saat sekizde 
başlıyordu ve saat yedide otel tarafından 
uyandırılıyorduk. Ders öncesi eksik olan 
arkadaşlarımız ise derse başlamadan önce 
tekrar telefonla aranıyordu; bu nedenle 
derslere katılım %100’dü. Dersler birer 
saat; ders araları ise yirmişer dakikaydı. 
Ders aralarında hem diğer asistan 
arkadaşlarımızla tanışma ve konuşma 
fırsatı, hem hocalarımıza soru sorma olanağı 
bulduk. Dersler kadar ders araları da bilgi 
paylaşımı için verimli ve eğiticiydi. Aralarda 
hocalara sorularımızı sormanın yanında fikir 
alışverişinde bulunabiliyorduk. Herkes çok 
ilgiliydi ve tanıştığımız ve konuştuğumuz 
herkes okulun çok verimli ve eğitici 
geçtiğini söyleyip, çok faydalandıklarını 
belirtiyorlardı. Bizler öğrenci olarak hiç 
bitmesini istemedik.

Ders bitiminde anlatılan konu ve 
konuşmacısı ile ilgili geri bildirim formlarını 
doldurduk. Bir sonraki kış okulu için konu ile 
ilgili önerilerimizi ve görüşlerimizi yazdık. 
Bu geri bildirimler dersten hemen sonra 
konuşmacılara e-mail yoluyla iletiliyordu. 
Hocalarımızın tamamı anlattıkları konularda 
ve bilgiyi aktarma konusunda çok 
deneyimliydi. Dersler sohbet ortamında, 

istediğimiz zaman soru sorabileceğimiz 
rahat bir ortamda geçiyordu. Ders 
konuları, öncelikli olarak kendilerinin takip 
ettikleri hastalar olmak üzere, genellikle 
olgu sunumlarının üzerinden anlatıldı. 
Bu da bizlere ayırıcı tanılara ve tedaviye 
yönelik yaklaşım konusunda hocalarımızın 
deneyimlerinden yararlanma olanağı 
sağladı. 

Önceki kış okullarında olduğu gibi 
bu yılki okulda da alanında deneyimli 
öğretim üyeleri rehberliğinde atölye 
çalışmalarına yer verildi. Atölye konularının 
belirlenmesine önceki kış okullarında 
yapılan anketler yol gösterici olmuştu. 
Yedinci Dermatoloji Kış Okulu’nda 
uygulanmasına karar verilen ve okula 
katılan uzmanlık öğrencilerine önceden 
duyurulan beceriler; eksizyonel ve traşlama 
biyopsi, hiperhidroz tedavisinde botulinum 
toksini uygulaması, yüzeysel deri biyopsi 
tekniğiyle demodeks yoğunluğunun 
saptanması, deri “Prick” testi ve yama testi ve 
“Tzanck” testiydi. Atölyeler öğle saatlerinde 
gerçekleştirildi. Her gün eş zamanlı 
olarak 3 ayrı salonda 3 atölye yapıldı. Tüm 
katılımcılar kursa gelmeden önce internet 
sitesinden katılmak istediği atölyeleri 
seçmişti. Ancak, asistan arkadaşlarımızın 
büyük çoğunluğu atölye çalışmalarının 
tamamına katılmak istediklerini belirtti 
ve beceri uygulamalarının geliştirilmesi 
önerilerini dile getirdi. Bu bölümün 
cerrahi işlemler ve estetik dermatolojiyi de 
kapsayacak şekilde genişletilmesi, hatta 
sadece becerilere yönelik bir okulun da 
düzenlenmesinin bizim için çok faydalı 
olacağını düşünüyoruz.

Daha önceki yıllarda yapılan sosyal 
programlara katılımın az olması nedeniyle; 
bu yıl sosyal program yapılmadı. Sosyal 
program olmamasına rağmen gün 
içerisinde otelde ülkemizin dört bir 
tarafından gelen asistan arkadaşlarımızla 
tanışma, kaynaşma ve fikir paylaşımında 
bulunma şansı yakaladık.

Toplamda dört gece kaldığımız Titanic 
Lara Oteli her bakımdan beklentilerimizi 
karşıladı. Genelllikle kış okulunda şiddetli 
yağmur yağdığını duymuştuk. İlk günlerde 
hava güzeldi fakat üçüncü ve dördüncü 
günlerde yağmur başladı ve bir kış okulu 



geleneği bozulmamış oldu. Son gün, kapanış töreninde 
hepimizden geri bildirim ve bir sonraki kış okulu için 
önerilerimiz alındı. Ayrıca yeşil ve kırmızı kartlar ile kış okulu 
sonundaki memnuniyetimiz açısından hızlı bir geri bildirim 
istendiğinde tüm salon yemyeşil bir renk almıştı.

Sonuç olarak Kış Okulu’nda hocalarımızın deneyimlerini, 
güncel tanı ve tedavileri öğrenme, uzmanlık öncesi mevcut 
bilgilerimizi pekiştirme ve aklımızdaki soruları sorma imkanı 

bulduk. Tüm ders konuları özenle seçilmişti ve organizasyon 
çok başarılıydı. Dermatoloji Yeterlik ve Yürütme Kurulu’na, 
Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu’na, Türk 
Dermatoloji Derneği’ne ve emeği geçen tüm hocalarımıza 
büyük özveriyle, değerli zaman ve enerjilerini harcadıkları 
için çok teşekkür ederiz. Tüm asistan arkadaşlarımıza, kış 
okuluna katılma fırsatlarını kesinlikle değerlendirmelerini 
tavsiye ediyoruz.

Özkur ve ark. Etkinlikler ve İzlenimler. Turk J Dermatol 2015; 1: 57-858
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Sempozyumu’nun Ardından
22-23 Kasım 2014 tarihlerinde, İstanbul 
Florence Nightingale Hastanesi konferans 
salonunda Türkiye’deki ilk Vitiligo ve 
Pigment Hastalıkları Sempozyum’unu 
gerçekleştirdik. Bu yıl yedincisi düzenlenen 
“Masterclass on Vitiligo and Pigmentary 
Disorders” bilimsel toplantısında vitiligo ile 
savaşmada eksikliğini hissettiğimiz, eğitim, 
araştırma, işbirliği ve konunun liderleri ile 
tartışma ortamı oluşturmayı amaçladık. 
Sempozyum, World Health Academy 
(WHA) ve Vitiligo Research Foundation 
(VRF) tarafından düzenlenmektedir. Önceki 
sempozyumlar İspanya, Çin, Brezilya, 
Gürcistan, Kazakistan, Hırvatistan’da yer 
almış, ayrıca Avusturya ve Rusya’da vitiligo 
çalıştayları yapılmıştır. Yedinci toplantının 
İstanbul’da yapılması vitiligo konusunda 
eksikliklerimizi görmek ve yeni ufuklar 
açmak konusunda çok verimli geçmiştir. 

Sempozyumda pigmentasyon hastalıkları 
ve özellikle melasma işlenmiş, tedaviye 
yönelik uygulamalı oturumlar yapılmıştır.

Sempozyuma ülkemizde konu ile ilgili 
deneyimli 38 yerli ve yabancı konuşmacı çok 

değerli katkılarda bulunmuşlardır. Toplam 
katılımcısı 150 olan bilimsel toplantımızın 
düzenleme kurulunda başkan yardımcıları 
Erol Koç ve İlgen Ertam, sekreterleri Bekir 
Aybey, Şerafettin Saraçoğlu, Zahide Eriş 
Eken, organizasyon kurulunda Melih Akyol, 
Murat Borlu, Özlem Dicle, Gonca Gökdemir, 
Nezih karaca, Deniz Koral, Zekayi Kutlubay, 
Erçin Özüntürk, Serdar Tunçer, Yan Valle, 
Savaş Yaylı, İlker Yazıcı emek vermişlerdir. 
Bilimsel Kurulumuzda ise Jean Bolognia, 
Luigi Catania, Paulo Cunha, Xing Hua Gao, 
Andy Goren, Jana Hercogova, İgor Korabko, 
Davinder Parsad, Mike Tharp gibi yurt dışı 
destekleyiciler bulunmuştur. 

Tüm konuşmalar Dermatology Research 
and Practice dergisinde supplement olarak 
yayımlanacaktır. 

Masterclass on Vitiligo sayesinde aslında 
biraz ihmal ettiğimiz ve tedavi konusunda 
sıkıntı yaşayabildiğimiz vitiligo hastalığına 
dikkat çekmiş, kaydedilen yolu, dünyada 
yapılan araştırmaları ve tedaviye katkılarını 
görmüş, kısacası vitiligoyu daha iyi anlamış 
olduk. 


