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8. Uludağ Dermatokozmetoloji 
Günleri Düzenleme Kurulu

Yazışma Adresi/
Correspondence:

8. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri’nin Ardından
Bursa’da 1997 yılında kurulan 
Dermatokozmetoloji Derneği ile Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji 
Anabilim Dalı’nın birlikte düzenlediği Uludağ 
Dermatokozmetoloji Günleri’nin birini 
daha geride bıraktık. Dermatoloji uzmanlık 
eğitim programında yer alması gerektiğine 
inandığımız “Deri Bakımı ve Dermato-
Kozmetik İşlemler” konusunda sadece Deri 
ve Zührevi Hastalıkları uzmanlık öğrencileri 
ile uzmanlarına yönelik olan, sınırlı sayıda 
katılımcıya yer verilen sempozyumlarımız, 
meslektaşlarımızın yoğun ilgisi ile büyümüş, 
gelişmiş ve bu alanda yerini almıştır. 

1-4 Mart 2015’de sekizincisini düzenlediğimiz 
Dermatokozmetoloji Günleri’nde yeni 
başlayanlar için temel dermatokozmetolojik 
uygulamalar ve konusunda deneyimli 
meslektaşlarımızın algoritmik kombine 
tedavi yaklaşımlarına teorik olarak yer 
verilmiştir. Sempozyumumuza toplam 
410 hekim katılmıştır. Ana temamız 
olan “küçük gruplu uygulamalı kurs” 
programında yer alan 21 farklı kursa 254 
meslektaşımız katılarak ilgi göstermiştir. 
Ayrıca diğer toplantılarımızda olduğu 
gibi bu toplantılarımızda da güncel ve 
gelişmekte olan tüm dermatokozmetolojik 

işlem ve cihaz tanıtımlarına da yer verilmeye 
çalışılmıştır. 

İlkini 2000 yılında düzenlediğimiz Uludağ 
Dermatokozmetoloji günlerinde 5 farklı 
kurs yapılmış ve 3 eğitmen dermatolog 
görev almış iken; bu sekizinci sempozyumda 
21 uygulamalı kurs yapılmış, dermatoloji 
uzmanı ve öğretim üyelerinden oluşan 
36 kişi eğitmen olarak deneyimlerini 
sunmuşlardır. Uygulamalı kurs sayısının 
giderek artması daha da önemlisi her 
sempozyumun camiamıza artan sayıda yeni 
eğitmenler kazandırmış olması derneğimizin 
kuruluş amaçlarına uyan bir sonuç olmuştur. 
Dileğimiz bütün meslektaşlarımızın deri 
hastalıkları kadar, sağlıklı deri bakımı ve 
dermatokozmetolojik işlemlere hakim 
olacak şekilde, günlük pratiklerinde yer verir 
hale gelmeleridir.

Her geçen sempozyumda bizlere artan 
destekleriniz ve oluşturduğu tüm bu 
sonuçlar bundan sonraki toplantıları 
düzenleme şevkimizi daha da arttırmıştır.

Nice sempozyumlarda görüşmek ümidiyle…
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