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HoùçakalÕn
Benim açÕmdan her ùey Tülin Akan hocamÕz baùkanlÕüÕndaki Türk Dermatoloji Derneüi’nin (TDD), Yönetim Kurulu (YK)
seçiminin yapÕlacaüÕ genel kurulu Ulusal Kongre’mize almasÕyla baùladÕ. Çeùme’deki Ulusal Kongre’de Yönetim Kurulu’nda
görev almaya hak kazandÕüÕmÕ öürendiüimde kendimi milli takÕma girmiù gibi mutlu hissetmiùtim. Çeùme’deki görev daüÕlÕmÕ
toplantÕsÕ dÕùÕnda Yönetim Kurulu olarak Ankara’daki bir kliniüimizde gerçekleùtirdiüimiz ilk toplantÕ sonrasÕnda hedeflerimizi
belirleyip AralÕk 2004 tarihli aùaüÕdaki mektubu üyelerimize gönderilmek üzere postaya verdik.
Sevgili Meslektaşlarımız, (Aralık 2004)
Eylül ayında Ulusal Kongre’mizde yapılan seçimli Genel Kurul’da Türk Dermatoloji Derneği’nin Yönetim Kurulu’na seçildik.
İlk kez bir ulusal kongrenin içinde yapılmasıyla, TDD Genel Kuruluna geniş bir katılım sağlandı. Bunun gerçekleşmesi için tüzük
değişikliği çalışmalarını yapan önceki TDD-YK üyelerine teşekkür ederiz. Geniş katılımlı genel kurulun bizce en olumlu tarafı;
TDD-YK üyelerinin farklı bölgelerden gelmesi ve o çevredeki meslektaşların görüş ve önerilerini merkeze taşımalarıdır. Bizler,
Türkiye’deki dermatoloji uzmanlığı ile ilgili sorunları gidermek için yola çıkıyor ve bu doğrultuda sizlerin de görüşleri ve katkılarını
bekliyoruz.
Tüm dermatoloji derneklerinin bir çatı altında toplanmasını
sağlamak ve böylelikle daha etkin bir derneğin oluşmasına
katkıda bulunmak ilk hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu
konuda faaliyet gösteren diğer dernek üye ve yöneticilerinden
çok olumlu tepkiler aldık. Birleşme ve bütünleşme süreci
sizlerden gelecek önerilerle şekillenecektir. Bu konu ile ilgili
anket çalışması planlanmaktadır. Birbirimize daha kolay
ulaşmak, iletişim kurmak ve tartışmak amacıyla TDD’ye ait bir
web sayfası hazırlıkları son aşamaya gelmiştir. Bu sitenin tüm
üyelerimiz için haberleşme, tartışma ve bilgilenme platformu
oluşturacağını umuyoruz.
Derneğimizin birleşme ve bütünleşmesinin yanında, tüm
dermatoloji uzmanlarını kucakladığında daha güçlü olacağının
bilincindeyiz. Üyelerin özlük haklarının korunması, dermatolojinin
etki alanının korunması ve genişletilmesi, etkin ve güçlü bir
dernekle mümkündür. Derneğe halen üye olmamış
meslektaşlarımızın da derneğe üye olması bizleri her açıdan
güçlendirecek ve doğal olarak bundan sonraki seçimli genel kurullara da daha geniş bir katılım olmasını sağlayacaktır.
Çevrenizde üye olmayan arkadaşlarımızın bir an önce derneğe katılmalarını sağlamakla, bizlere en büyük desteği vermiş
olacaksınız. Uzmanlık eğitimi veren kurumlardaki arkadaşlarımız, uzman yaptıkları herkesi TDD üyesi yapma gayreti içinde
olmalıdır.
Tüm dermatoloji uzmanlarını kucaklamış, onlarla sürekli iletişim içinde olan ve camianın gelişmesi için dışarıya karşı tek ses
ve tek yürek duran bir dernek; yaşanmakta olan uzmanlık eğitimi süreci, yan dal uzmanlıkları, uzmanlık sonrası sürekli eğitim
ve kongre düzenleme kargaşası gibi sorunların üstesinden gelebilecek güce sahip olur. Bu şekilde, uluslararası kongreleri
Türkiye’de düzenlemenin ve ulusal bilimsel etkinlikleri belirli bir takvime göre düzenlemenin mümkün olacağını düşünüyoruz.
Üyelerimize ulusal kongre katılımında maddi destek sağlama konusunda görüş birliği içindeyiz. Desteğin koşulları, biçimi ve
yöntemi daha sonraki toplantılarımızda şekillenecek ve sizlere duyurulacaktır.
Eşdeğerlilik, uzmanlık eğitiminin standardizasyonu ve BOARD çalışmaları açısından ne yazık ki, Türkiye’deki diğer uzmanlık
derneklerine göre çok geri durumdayız. Yönetim kurulunda, dernek gelirlerinin önemli bir kısmının eğitim ve araştırmaya
ayrılması fikri benimsenmiştir. Yeni oluşmakta olan ve uzmanlık eğitimi açısından büyük önem taşıyan Dermatoloji Yeterlik
Yürütme Kurulu (BOARD)’na maddi ve manevi destek sağlamayı da önemli bir görev olarak kabul ediyoruz. Dermatoloji Yeterlik
Yürütme Kurulu; ilk toplantısını yapmış ve iç yapılanmasını tamamlamak üzeredir.
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Yönetim kurulumuzun yapılanması;
Dr. Ahmet Yaşar TURANLI (Başkan),
Dr. Serap UTAŞ (Başkan yardımcısı),
Dr. Seher BOSTANCI (Sekreter),
Dr. Nilgün ATAKAN (Muhasip),
Dr. Can BAYKAL (Üye),
Dr. Ertan YILMAZ (Üye) ve
Dr. Akın AKTAŞ (Üye) şeklinde olmuştur. Yapılan yönetim kurulu toplantılarında; Dr. Sedef ŞAHİN ve Dr. Tülin ERGUN’ a
UEMS (Avrupa Uzmanlık Eğitimi Grubu) temsilciliği görevi verilmiş ve 21. Ulusal Dermatoloji Kongresi’nin Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ve TDD tarafından düzenlenmesine karar verilmiştir.
İki yıl sürecek görev süremizde Türk dermatoloji camiasının sorunlarını azaltmayı amaçlıyoruz. Dernek ile ilgili beklenti ve
önerilerinizi aşağıda bulunan adreslere iletmeniz bizler için önemli bir kaynak olacaktır.
Saygılarımızla
Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu
AslÕnda yukarÕdaki mektubu gönderdiüimiz sÕrada derneüimizin çok saygÕn bir konumu olsa da alt yapÕsÕnda ciddi eksiklikler vardÕ. Posta adresleri güncel olmadÕüÕ için zaten mektuplarÕn bir bölümü geri dönmüùtü. Dernek ile ilgili beklenti ve
öneriler konusundaki ricamÕza da yazÕlÕ bir yanÕt gelmemiùti. Dermatologlar ile dernek arasÕnda iletiùimde bir eksiklik olduüu
kuùkusuzdu. Bu iki yÕllÕk dönemde ve YK’da görev yaptÕüÕm toplam 6 yÕllÕk dönemde derneüin altyapÕ sorununu ve üyeleriyle
iletiùim saülanmasÕ konusunu büyük ölçüde çözdüüümüzü düùünüyorum. Öncelikle o gün üyelerimize yazdÕüÕmÕz mektupta
belirttiüimiz hedefleri uygulamaya geçirmeye çalÕùtÕk. Ne kadar baùarÕlÕ olduüumuzun takdiri elbette meslektaùlarÕmÕza aittir.
Deri ve Zührevi HastalÕklar alanÕndaki derneklerin tek çatÕ altÕnda toplanmasÕ, kongre ve sempozyumlar takviminin belirlenmesi konularÕnda ilk ara genel kurulda elektronik oylama ile yaptÕüÕmÕz anket doüru yolda olduüumuza iùaret etse de oluùumuna
öncülük ettiüimiz dernekler arasÕ platform beklediüimiz sonucu vermedi. O günkü koùullarda ilerleme saülayamayacaüÕmÕzÕ
anlayÕnca kendi yolumuzda yürümeye karar verip, derneüimizi güçlendirmeye yoüunlaùtÕk. Tüm üyelerimize eùit mesafede
olmayÕ da ilke olarak kabul ettik.
Üyesi az olan bir dernek, adÕ ne olursa olsun tüm Deri ve
Zührevi HastalÕklar uzmanlarÕnÕ tam olarak temsil edemezdi.
Zaten ilk çaürÕmÕz derneüimize üye olunmasÕ içindi. AltÕ yÕl
önce 600 olan üye sayÕmÕz Ekim 2010 itibarÕyla 1300’e çÕkmÕù
olup üye olmayan meslektaùlarÕmÕzÕn oranÕ artÕk çok azdÕr.
YapÕlanma açÕsÕndan, merkezimizin olmamasÕnÕn yanÕ sÕra en
önemli eksikliklerimiz avukat, sekreter ve hatta sabit bir muhasebecimizin olmamasÕ idi. Kongrelerimizde dernek standÕnda
hastanelerimizden bir personel görev yapÕyordu. Bugün artÕk
o günler çok geride kaldÕ. Mesleüimizin özlük haklarÕnÕ güçlü
bir ùekilde savunmak ilk yapmak istediklerimiz arasÕnda idi.
KÕsa sürede belirlediüimiz avukatÕmÕzÕ mesleki özlük haklarÕmÕzÕn korunmasÕ çalÕùmalarÕnda çok yorduk. Resmi kurumlara
yaptÕüÕmÕz öneri ve itirazlardan, açtÕüÕmÕz davalardan kuùkusuz önemli kazanÕmlar elde ettik. Ancak yeni düzenlemelerin
getirdiüi sorunlarla mücadele konusunda tüm dermatologlarÕn
etkin katÕlÕmÕ ve sürekli desteüi gerekmektedir.
ûkinci dönemde Sibel Alper, üçüncü dönemde ise úebnem Özkan, Emel Güngör, Ayùen Karaduman ve Rana Anadolu arkadaùlarÕmÕz ile de Yönetim Kurulu’nda beraber görev yaptÕk. Herkesin ayrÕ bir katkÕsÕ oldu derneüimize. Bugün derneüimizin kendi
merkezi, hazÕrlanmakta olan müzesi ve baùka dallardan daha ileri durumda bir Yeterlik Kurulu bulunmaktadÕr. Büyük bir ùevkle
görev yapan Yeterlik Yürütme Kurulumuzun ve tüm alt komisyonlarÕnÕn hep yanÕnda olmaya çalÕùtÕk.
ûlk günden itibaren üyelerimize Ulusal Kongre’ye katÕlÕmda destek saülamak fikrimiz vardÕ; bunu giderek artan bir düzeyde
baùarmanÕn yanÕ sÕra uluslar arasÕ kongrelere hatta uzun süreli uluslar arasÕ çalÕùmalara, ayrÕca bilimsel projelere maddi destek

93
saülama olanaüÕnÕ bulduk. Tüm bunlarÕ sadece gözbebeüimiz
Ulusal Kongre’mize sahip çÕkarak saüladÕk. Bu vesileyle Ulusal
Kongre’mize her katÕlÕmÕn Türk Dermatolojisi’ne önemli bir
destek olduüunu bir kez daha hatÕrlatmak istiyorum. UzmanlÕk
öürencilerimize bir ùeyler verebilmek, onlara erken dönemden
itibaren Deri ve Zührevi HastalÕklar ailemizin parçasÕ olduklarÕnÕ hissettirebilmek ana hedeflerimizdendi. OnlarÕn da artÕk
dernek yönetim kurulu ile iliùki içinde bir temsilcileri var ve en
önemlisi Yeterlik Kurulu ile birlikte organize ettiüimiz kÕù okullarÕ aracÕlÕüÕ ile eüitimlerin son aùamasÕnda onlara bir miktar
katkÕ saüladÕüÕmÕzÕ düùünüyoruz. Uzmanlara açÕk olan çalÕùma
gruplarÕmÕz ise dernek örgütlenmesinde önemli bir adÕmdÕ ve
artÕk onlarÕn ortaya çÕkarmaya baùladÕüÕ ürünler ile derneüimiz
bilimsel açÕdan daha da zenginleùti.
Tüm uygulamalarÕmÕzÕ belirli kriterler ve kurallara uygun
olarak yapmaya ve bunlarÕ yönergelerle kalÕcÕ hale getirmeye
çalÕùtÕk. Ulusal Kongre’yi düzenleyecek kurumu seçme yetkimizi üyelerimize devrettik. Sabah elektronik posta kutusunda dernekten haber bulduüunda sevindiüini söyleyenler olmasÕ bizi
her zaman memnun etti. MeslektaùlarÕmÕzÕn bize ilettiüi her sorunu çözemesek de onlarÕ yanÕtsÕz bÕrakmadÕk, mutlaka bir
ùeyler yapmaya çalÕùtÕk. Bugün artÕk tüm üyelerimiz dermatolojinin etki alanÕ ve özlük haklarÕ ile ilgili akÕllarÕna takÕlan her nokta
için derhal Türk Dermatoloji Derneüi’ni aramakta, geliùmeleri izlemek için sÕk sÕk web sitemizi ziyaret etmektedir. BunlarÕ
çabalarÕmÕzÕn en önemli karùÕlÕüÕ olarak algÕlÕyoruz.
Derneüimizin önemli bir eksiüi de uluslar arasÕ alanda iliùkilerinin yoüun olmamasÕ idi. Ülkemiz dermatolojisinin yurt dÕùÕndaki ana temsilcisi olarak bunu artÕrdÕk. EADV 2013 yÕlÕ ana kongresinin derneüimiz çatÕsÕ altÕnda ûstanbul’a alÕnmasÕ bunun
en önemli kanÕtÕ oldu. Bu kongrenin Dermatoloji ailemizin ve derneüimizin tanÕtÕmÕna önemli katkÕsÕnÕn olacaüÕnÕ düùünüyoruz.
Ertan YÕlmaz arkadaùÕmÕz 6 yÕl boyunca kuùkusuz dernek çalÕùmalarÕ için en çok çaba harcayan, her yere yetiùmeye çalÕùan
kiùiydi. Ona ayrÕ bir teùekkür borcumuz olduüunu düùünüyorum. Dernekteki görevinin bitimine birkaç gün kala zorlu bir yolculukla Ankara’ya gelip SaülÕk BakanlÕüÕ’nda gününü geçiren AkÕn Aktaù arkadaùÕmÕzÕn özverisi, Ahmet Yaùar TuranlÕ hocamÕzÕn
görev süresi bittikten sonra bile medikal estetisyenlik sertifikalarÕnÕn iptali ile ilgili davada duruùmaya katÕlmak üzere gece otobüsüyle Ankara’ya gelmesi dernek için çalÕùanlarÕn yaùadÕklarÕ daimi heyecanÕn birer yansÕmasÕdÕr. Tabii ki derneüimizin önemli bir
eksiüi olan bilimsel dergiyi çÕkartma iùini üstlenen ve bu görevi
halen baùarÕyla sürdürmekte olan Serap Utaù arkadaùÕmÕzÕn
katkÕsÕnÕ vurgulamakta yarar var. Dernek merkezinin oturtulmasÕnda ve tüm resmi iùlemlerin yürütülmesinde baùta Nilgün
Atakan ve Seher BostancÕ arkadaùlarÕmÕz olmak üzere Ankara
kökenli Yönetim Kurulu üyelerimiz büyük katkÕ saüladÕlar.
Çok yorucu bir o kadar da keyifli ve onur verici bir görevdi.
YK görevim sÕrasÕnda birçok dost edinmem kendi adÕma ayrÕ
bir mutluluk kaynaüÕ oldu. TDD Yönetim Kurulu’na seçildiüim
ilk günü unutmadÕüÕm gibi, görevi devrettiüim son genel kurul
gününü de hiç unutamayacaüÕm. Derneüimizi gelecekte daha
güzel günler beklediüine inanÕyor ve her ùey için tüm meslektaùlarÕma sonsuz teùekkür ediyorum.
Hoùça ve dostça kalÕn.
Can Baykal
(2004-2010 Türk Dermatoloji Derneüi Yönetim Kurulu Üyesi)

