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Lütfü Tat Sempozyumu’nun Ardından…
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve
Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı olarak
Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
ile birlikte bu yıl 22.’sini düzenlediğimiz Prof.
Dr. A. Lütfü Tat sempozyumunu 18-22 Kasım
tarihleri arasında Ankara’da, Sheraton Hotel
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdik.
1973 yılından bu yana her iki senede bir
düzenlenen ve adını değerli hocamız,
rahmetli Prof. Dr. Abdullah Lütfü Tat’tan
alan sempozyumun meslektaşlarımızın
yoğun ilgisine karşılık verecek düzeyde
olması, güncel konuların özellikle hastalık
yönetimlerinde en çok merak edilen
yönlerini içerir şekilde düzenlenmesi
ve deneyimli araştırmacılar tarafından
sunulabilmesi için hem sempozyum
öncesinde hem de sempozyum esnasında
yoğun çaba gösterdik.
Bin kişinin üzerinde yoğun bir katılımla
gerçekleşen sempozyumun ilk günü
botulinum toksin, dolgu, ip, peeling, PRP
ve mezoterapi uygulamaları konularında
kurslar ile başladı. Sempozyum süresince de
devamlılık gösteren lazer ve dermatoskopi
kursları zengin teorik içeriklerinin yanı
sıra, pratik uygulamaları ile de son derece
öğretici geçti. Kurslara katılım oldukça
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yoğundu. Öyle ki, sempozyum arifesinde
100 kişi olarak planlanan dermatoskopi
kursu, yoğun talep nedeni ile 300 kişilik
kontenjana yükseltildi.
Sempozyumun 19-22 Kasım tarihleri
arasındaki bilimsel programı oldukça
dolu ve doyurucu geçti. Hem Türkiye’den
hem de dünyanın farklı ülkelerinden
konusunda uzman bilim adamlarının
verdiği konferanslar ilgi ile izlendi.
Oturumlarda, multidisipliner yaklaşımları
kavrayabilmemize imkan verecek şekilde,
onkoloji, göğüs cerrahisi, plastik cerrahi,
patoloji anabilim dallarından araştırmacılar
da kendi yaklaşımlarını anlattılar.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve
Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı adına
sempozyuma katılan tüm değerli hocalarım
ve arkadaşlarıma süreçte verdikleri destek
ve emekleri için teşekkür ederim.
Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu’nu
başlatan,
bu
güne
taşıyan
ve
gerçekleşmesinde emeği geçen tüm
hocalarımızı saygı ve hürmetle anıyor,
genç meslektaşlarımızın ülkemizde bu
tür bilimsel etkinliklerin düzeyini artırarak
devam ettirecekleri inancıyla sevgi ve
saygılarımı sunuyorum.

