
II. Dermatoloji-Dermatoonkoloji Gündemi, Türkiye-
Bosna Hersek Ortak Toplantısı, 26-29 Nisan 2012 tarihinde,  
Saraybosna’da yapıldı. Kongre başkanlığını Prof. Dr. Oktay 
Avcı’nın yaptığı toplantının yöresel halk danslarıyla yapilan 
acilisindan sonra, bilimsel programında, temel olarak derma-
toonkoloji, ayrıca diğer deri hastalıkları ve kozmetik derma-
toloji alanındaki son gelişmeler ve tedavide yeniliklere ilişkin 
oturumlar yapıldı. 

Zengin ve doyurucu bir bilimsel program yanı sıra, Bosna Hersek 
ve çevresinin tarihi ve doğal güzelliklerini tanımaya yönelik 
sosyal program da oldukça etkileyiciydi. Saray Bosna, hüzünlü 
hatta çoğunlukla hazin tarihi yanı sıra, alabildiğine yeşil tepelerin 
arasına ve yamaçlarına serpilmiş, doğayla dost küçük sevimli 
evleri, gösterişten uzak yaşam tarzı, mütevazı ve sıcakkanlı, dost 
insanları ile hafızalarımıza kazındı. Önceden de uzaktan uzağa da 
olsa hep hissettiğimiz gönül bağı, gidip gördükten sonra çok 
daha güçlenmiş olarak döndük Saray Bosna’dan.

9. Çukurova Dermatoloji Günleri toplantısı, 23-27 Mayıs 2012 
tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirildi. Ana konusu 
“Dermatolojide Tedavi” olan kongrede, en sık görülen deri 
hastalıklarının güncel tedavileri, konusunda deneyimli hocalarımız 
tarafından son gelişmeler ışığı altında, tüm boyutları ile ele alındı.  

Bunun yanı sıra, kozmetik dermatoloji uygulamaları ve lazer 
uygulamaları şeklinde iki ana başlıkta, iki ayrı günde, temel ve 
ileri uygulamalar kursları düzenlendi. Bu yılki sosyal programda 

ise Şanlıurfa gezisi vardı. Sevgili hocamız Prof. Dr. Hamdi 
Memişoğlu başta olmak üzere, kongre düzenlenmesinde 
emeği geçen herkese, tüm katılımcılar ve özellikle de Çukorova 
bölgesi dermatologları olarak, tekrar çok teşekkür ediyoruz. 

11. Avrupa Pediatrik Dermatoloji Kongresi, Avrupa 
Pediatrik Dermatoloji Derneği ve Türkiye’deki Pediatrik 
Dermatoloji Derneği tarafından 16-19 Mayıs 2012 tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Başkanlığını Prof. Dr. Ümit Ukşal’ın 
yaptığı,  bilimsel içeriği oldukça zengin olan kongreye, başta 
Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden çok 
sayıda dermatolog, pediatrist ve pediatrik dermatolog katıldı. 
Kongre sırasında yapılan Avrupa Pediatrik Dermatoloji Derneği 
Yönetim Kurulu toplantısında, Türkiye’deki Pediatrik Dermatoloji 
Derneği başkanı Prof. Dr. Ümit Ukşal’ın, Avrupa Pediatrik 
Dermatoloji Derneği Başkanı seçilmesi bizler için sevinç ve 
gurur kaynağı oldu.

7. Ege Dermatoloji Günleri, 9-13 Mayıs 2012 tarihlerinde, 
Türkiye Dermatoveneroloji Derneği tarafından, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji AD başkanlığında düzen-
lenen 7. Ege Dermatoloji Günleri, dermatolojinin birçok konu-
sunun ele alındığı ve kurslarla zenginleşen programıyla ve çok 
güzel sosyal aktiviteleriyle İzmir’in en güzel günlerinde 
gerçekleştirildi. Başkanlığını Prof. Dr. Emel Fetil’in yaptığı sem-
pozyumda tüm katılımcılar memnuniyetlerini ifade ettiler.
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