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Türk Dermatoloji Derne¤i: Dünden Bugüne
The Turkish Society of Dermatology: From the Past to the Present
Mehmet Ali Gürer
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dal›, Ankara, Türkiye
De¤erli Arkadaﬂlar,
Türk Dermatoloji Derne¤i 12.9.1968 tarihinde hocam›z Prof. Dr. A.Lütfü Tat'›n önderli¤inde 22 Deri ve Zührevi Hastal›klar hekiminin kat›l›m› ile Ankara’da kuruldu.
Derne¤in ana tüzü¤ünde, amaçlar› aras›nda mesleki çal›ﬂmalar› ilmi ve hukuki yönden karﬂ›lamak, sosyal
ba¤lar› kuvvetlendirici giriﬂimler yapmak, deri hastal›klar› konusunda yap›lan çal›ﬂmalar› desteklemek, koruyucu
hekimlik çal›ﬂmalar› yapmak, dernekler aras› iﬂbirli¤ini
sa¤lamak, gerekli yerlerde yeni dernekler kurulmas›na
yard›mc› ve destek olmak, uluslararas› derneklerle iliﬂkiler kurmak, bunlar›n yapacaklar› toplant›larda temsilci
bulundurmak gibi günümüz koﬂullar›na da tamamen
uyan maddeler bulunuyordu.
Günün ﬂartlar› nedeniyle Türk Dermatoloji Derne¤i
y›llar boyunca iﬂlevini daha ziyade yaln›z ulusal dermatoloji kongrelerini düzenlemek ﬂeklinde gerçekleﬂtirdi.
Prof. Dr. A. Lütfü Tat'›n emekli olmas›ndan sonra
1996 senesine kadar dernek baﬂkanl›¤›n› çok sevgili hocam›z Prof. Dr. At›f Taﬂp›nar yürüttü. Her iki hocam›z› da
sevgi, sayg› ve rahmetle an›yorum.
Bin dokuz yüz doksan alt› senesinden 2004 senesine kadar dernek yönetim kurulunu benimde içerisinde
oldu¤um yedi dermatolog arkadaﬂ›m›z oluﬂturdu. Bu
süre içerisinde ilk dört sene ben ve daha sonra Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim
Dal›’ndan Prof. Dr. Tülin Akan dernek baﬂkan› olarak görev yapt›k.
Dönemimizde Türk Dermatoloji Derne¤i’ne güncellik
kazand›rmak amac›yla yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar›n ne yaz›k
ki de¤iﬂik nedenlerle tam olarak baﬂar›ya ulaﬂt›¤›n› söyleyemem. Ancak bu dönemde en az›ndan derne¤imiz

ekonomik olarak iyi düzeye getirilmiﬂ, UDKK’ya aktif
olarak kat›lmaya baﬂlam›ﬂ, UEMS’e temsilci göndermiﬂ,
Türk Dermatoloji Board tasla¤›n› haz›rlam›ﬂ ve oluﬂturma çal›ﬂmalar›n› yürütmüﬂ, dernek üyelerini bilimsel çal›ﬂmalara özendirmek amac›yla proje destek ve kongre
kat›l›m ödülleri vermiﬂtir.
Son iki dönemde yönetim kurulunda görev yapan arkadaﬂlar›m›z›n derne¤imizi daha iyi duruma getirme çabalar› devam etmektedir. Her gelen yeni neslin derne¤imizi daha iyi duruma getirmeye ve geliﬂtirmeye mecbur
oldu¤unu düﬂünüyorum.
Ülkemiz dermatolojisinin bilinen ve gözlenen en
önemli sorunu bireyler ve dernekler aras›nda uyum ve
birlikteli¤in hala sa¤lanamam›ﬂ olmas›d›r. Derneklerimizin bir konfederasyon ﬂeklinde, bir çat› alt›nda (ki bu çat› Türk Dermatoloji Derne¤i olmal›d›r) birleﬂmesinin geliﬂim ve temsil aç›s›ndan çok önemli oldu¤unu düﬂünüyorum.
Günümüzde dermatoloji di¤er t›p dallar›na göre önü
daha aç›k olan ve geliﬂimlere ve de¤iﬂimlere u¤rayan,
h›zla ilerleyen, gözde bir bilim dal› olmuﬂtur.
Türk Dermatoloji Derne¤i de bu de¤iﬂim ve geliﬂime
daha h›zl› olarak ayak uydurmak, daha atak olmak ve
kuruluﬂtaki amaçlar›n› geniﬂletmek zorundad›r.
Bu nedenlerle;
- Dermatoloji e¤itimi veren kurumlar aras›nda standardizasyon çal›ﬂmalar› yap›lmal›d›r.
- Türk Dermatoloji Board'unu aktif hale getirmek ve
gereklerini yaparak ülkemizdeki di¤er bilim dallar›na yetiﬂmek çabalar› h›zland›r›lmal›d›r.
- Derne¤imiz UDKK (yeni ismiyle UDEK) ve UEMS
de daha etkin olarak temsil edilmeli ve bu kuruluﬂlar›n
öneri ve gerekleri yerine getirilmelidir.

Yaz›ﬂma Adresi: Dr. Mehmet Ali Gürer, Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dal›, Ankara, Türkiye
Tel.: 0312 202 61 07 Faks: 0312 212 90 18 e-posta: mgurer@gazi.edu.tr

32

Mehmet Ali Gürer
Türk Dermatoloji Derne¤i: Dünden Bugüne

- CME (Continuing Medical Education) ve CPD (Continuing
Professional Development) çal›ﬂmalar› standardize edilmeli ve
geliﬂtirilmelidir.
- Çal›ﬂma gruplar› kurularak, ortak projelerle Türk dermatoloji verileri oluﬂturma çabalar› teﬂvik edilmelidir.
- Üyelerimizin hayat standartlar›n› yükseltme giriﬂimleri yap›lmal›d›r.
- Bilim dal›m›za yap›lan sald›r›lar› karﬂ›lamak ve bilim dal›m›z›n yararlar›n› gözetmek konusunda giriﬂimler yap›lmal›d›r.
- Derne¤imiz uluslararas› derneklerle daha aktif olarak iliﬂki
kurmal› ve ILDS de daha aktif olarak çal›ﬂ›larak en az›ndan bir
dünya kongresine aday olmal›d›r.
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- Derne¤imiz ülkemizi uluslararas› arenada kiﬂisel olarak
temsil edebilen üyelerimize destek olmay› sürdürmelidir.
Uzun senelerden beri üyelerimizin yapt›klar› araﬂt›rma ve
çal›ﬂmalar› yay›nlayabilecekleri bir Türk Dermatoloji Derne¤i
Dergisi ihtiyac› vard›. Bu derginin sonuçta yay›n hayat›na baﬂlam›ﬂ olmas›n› övgü ve takdirle karﬂ›l›yorum ve ülkemizdeki
di¤er süreli yay›nlar aras›nda hak etti¤i yeri alaca¤›na, önümüzdeki senelerde indekslere girece¤ine inan›yorum.
Türk dermatoloji toplulu¤unun iyi niyetli katk› ve destekleri
ile derne¤imizin çok daha baﬂar›l› noktalara gelece¤ine inanc›m› yineliyorum.
Sevgi ve sayg›lar›mla....

