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Gelişmeler Simpozyumu’nun Ardından
“Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumları”nın 
on birincisi 6-10 Mayıs 2015 tarihlerinde Adrina 
Hotel Deluxe Güre-Edremit’te düzenlendi. 
Katılımcılar; dermatoloji alanındaki en 
yeni gelişmeleri takip etme ve konusunda 
deneyimli konuşmacılarımızla bir araya gelme 
fırsatını yakalamış oldular. 

On birinci Dermatolojide Gelişmeler 
Simpozyumu’nda 12 panel, 2 konferans, 
3 uydu simpozyumundan oluşan bilimsel 
bir program düzenlendi. Simpozyumun 
bir gününde tüm katılımcılara açık olan 
kozmetoloji uygulamaları yer aldı. Psoriasis 
hastalığı ile ilgili son gelişmeleri içeren 
interaktif bir psoriasis okulu gerçekleştirildi. 
Programda psoriasis immünolojisine genel 
yaklaşım ve psoriasis tedavisinde kullanılan 
sistemik ilaçlar, deneyimli öğretim üyeleri 
tarafından detaylı olarak irdelendi ve bu 
konudaki pratik bilgiler aktarıldı. Psoriasis 
okulu önceden kayıtlı 8-10 kişilik sınıflar 
şeklinde interaktif olarak yapıldı.

Simpozyumda bir ilk olmak üzere; 
katılımcıların dermatolojide yenilikleri 
ve gelişmeleri günümüz teknolojisi ile 

yakalamaları için simpozyum başlangıcında 
her katılımcıya “Tablet Bilgisayar” dağıtıldı. 
“Tablet Bilgisayar”ın içinde simpozyum 
programı, bildiri özetleri, çeşitli duyurular 
ve sürpriz uygulamalar yer aldı ve böylece 
simpozyumu izlemek daha kolay ve zevkli 
hale geldi. “Tablet Bilgisayar”lar ve yüklenen 
uygulamalar, katılımcılarımızın simpozyum 
sonrasında da çalışmalarına katkı sağlayacak 
nitelikteydi. Bu yenilikçi uygulama ile Prof. 
Dr. Faruk Nemlioğlu 11. Dermatolojide 
Gelişmeler Simpozyumu unutulmazlar 
arasına girmiştir. 

Simpozyumun yorgunluğunu Midilli adası 
gezisi sırasında giderdik. Midilli adası 
(Lesvos) Ege Denizi’nin kuzeydoğusunda 
bulunan dağlık bir Yunan adasıdır. Bir günlük 
yoğun programla tüm adayı gezme şansımız 
oldu. Gün sonunda grubumuza özel bir 
Yunan gecesi organize ettik. 

Simpozyumumuza oturum başkanı 
ve konuşmacı olarak bilimsel katkı 
sunan ve katılımlarıyla destek olan tüm 
meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.


