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Yüz yirmi altı farklı ülkeden 11,561 katılımcı 
ile yapılan 23. Dünya Dermatoloji Kongresi 
8-13 Haziran 2015 tarihinde Kanada’nın 
Vancouver şehrinde gerçekleştirildi. 
Başkanlığını Prof. Dr. Jerry Shapiro’nun 
sekreterliğini ise Prof. Dr. Harvey Lui’nin 
yaptığı dünya kongresi 8 Haziran 2015 günü 
yapılan açılış konuşmalarından sonra şehrin 
dünya çapında ünlü “Polis Gösteri Ekibi ve 
Orkestrası” tarafından yapılan nefis gösteri 
ile açıldı. En çok katılımcı sırasıyla Amerika, 
Kanada, Çin, Brezilya ve Hindistan’dan 
oldu. Ülkemizden de 100 civarında katılım 
olduğunu sanıyoruz. Kongre, bilimsel 
anlamda oldukça doyurucu olan 271 
oturumda aynı anda 15’e yakın salonda 
gerçekleştirildi. E-poster bölümünde 3788 
bildiri sunulurken, 298 kongre katılım bursu 
48 farklı ülkeden gelen dermatologlara 
verildi.
Dünya kongresi bilimsel anlamda oldukça 
zengin bir içeriğe sahipti. Her gün yapılan 
“Plenary Sessions” oturumlarında (toplam 
20 konuşmacı) özellikle güncel konulardaki 
yenilikler konularında çok deneyimli hekimler 
tarafından sunuldu. Bu bölümde tıpta 
bioinformatik devrimi, multifoton deri imajı, 
otoenflamatuvar sendromlar, dermatolojide 
kök hücreler, kozmetik dermatolojideki 
yenilikler, deri kanserleri ve virüs ilişkileri 
ayrıntılı anlatıldı. Kongre içerisinde 
düzenlenen 74 sempozyum, 83 workshop, 
20 kurs ve 50 serbest bildiri oturum dışında 
11 adet “Tartışmalı Oturum” da dermatolojiye 
dair hemen her konu tartışılmış oldu.
Ülkemiz daha önceki dünya kongrelerinden 
farklı şekilde oldukça geniş bir biçimde temsil 
edildi. Toplantıların ilk günü olan 8 Haziran 
2015 tarihinde Türk Dermatoloji Derneği 
tarafından düzenlenen “Sister Society 
Meeting” toplantısında Dr. Deniz Şeçkin, 
Dr. Sedef Şahin, Dr. Can Baykal, Dr. Soner 
Uzun ve Dr. Erkan Alpsoy farklı konularda 
sunumlarını yaptılar. Dünya kongresinin 
ilerleyen günlerinde ise değişik oturumlarda 
Dr. Sedef Şahin, Dr. Ekin Şavk, Dr. Nilsel 
İlter ve Dr. Serhat İnalöz oturum başkanlığı 

yaptılar. Oturumlarda konuşmacı olarak Dr. 
Nilsel İlter, Dr. Deniz Seçkin, Dr. Duriye Deniz 
Demirseren, Dr. Sedef Şahin, Dr. Meltem 
Önder, Dr. Nisa Akay ve Dr. Emek Kocatürk 
Göncü konularında çok başarılı konuşmalarını 
sundular. Akademisyen hocalarımızdan 
sekizi TDD yurtdışı burslarından yararlanarak 
kongreye katılmışlardır. Sözlü serbest 
bildirilerde ise 10 meslektaşımız (Dr. Bilal 
Doğan, Dr. Mustafa Tunca Dr. Hilayda 
Karakök Güngör, Dr. Deniz Seçkin, Dr. Fatma 
Afşar, Dr. Dilek Seçkin, Dr. Meltem Önder, 
Dr. Soner Uzun, Dr. Serkan Yazıcı ve Dr. 
Işın Sinem Bağcı) yaptıkları araştırmalarını 
sunarak dermatoloji literatürüne katkıda 
bulundular. Buradaki meslektaşlarımızdan 
üçü TDD yurtdışı bursundan yararlanarak 
kongreye katılmışlardır. 13 Haziran’da yapılan 
ve Dr. Ekin Şavk’ın oturum başkanlığını 
yaptığı “Behçet Hastalığı” workshop’unda 
ise Dr. Erkan Alpsoy, Dr. Ayşe Boyvat ve Dr. 
Ekin Şavk güzel sunumlarıyla ile “Behçet 
hastalığı” ile ilgili güncel bilgileri bizlerle 
paylaşarak ülkemizi başarılı bir şekilde temsil 
ettiler. Meslektaşlarımızın yoğun katılımı ile 
gerçekleşen bu oturum hoş bir fotoğraf ile 
ölümsüzleşti (Resim 1).
Meslektaşımız Dr. Meltem Önder ise “Micro-
needle radiofrequency skin remodeling study 
results for acne scars, wrinkles and deep 
dermal lesions” başlıklı poster çalışması ile 
“Poster Ödülü” kazanarak bizleri gururlandırdı.
Ülkemiz adına Türk Dermatoloji Derneği olarak, 
2019 Dünya kongresi adaylığımızı kongre 
hazırlık komitesi olarak elimizden geldiğince 
gerçekleştirmeye çalıştık. Ülkelerin durumu, 
yurtdışındaki imajı, coğrafik ve ekonomik 
koşullar, ülkelerin temsil edilme biçimleri gibi 
birçok faktörün etkilediği bu yarışı Milan şehri 
ile İtalya kazandı. Bu kongreyi düzenleyen 
Kanada’nın ve gelecek kongreyi kazanan 
İtalya’nın 3. kez aday olarak kazabildikleri 
dünya kongresi adaylığının oldukça zorlu bir 
süreç gerektirdiği çok açıktır ve ülkemizin de 
daha geniş desteklerle ve daha donanımlı 
olarak sonraki adaylıklarda temsil edilmesinin 
uygun olacağı düşünülmektedir.


