
Fototerapi Çalışma Grubu Toplantı Raporu 
Tarih: 15 Nisan 2009, Saat: 17.30 
Yer: Harbiye Askeri Müze, Đstanbul 
Katılan Üyeler: 
 
1. Ertan Yılmaz  Akdeniz Üniversitesi (Başkan) 
2. Dilek Seçkin  Marmara Üniversitesi (Sekreter) 
3. Hatice Şanlı  Ankara Üniversitesi  (Üye) 
4. Ayten Ferahbaş Erciyes Üniversitesi (Üye) 
5. Didem Yazganoğlu Đstanbul Üni. Đstanbul Tıp Fakültesi (Üye) 
6. Neslihan Şendur Adnan Menderes Üniversitesi 
7. Ekin Şavk  Adnan Menderes Üniversitesi 
8. Özlem Su  Vakıf Gureba Hastanesi 
9. Nahide Onsun  Vakıf Gureba Hastanesi 
10.Kenan Aydoğan Uludağ Üniversitesi 
11.Burhan Engin  Selçuk Üniversitesi 
12.Cemal Bilaç  Celal Bayar Üniversitesi 
13.Deniz Seçkin  Başkent Üniversitesi 
14.Savaş Yaylı  Karadeniz Teknik Üniversitesi 
15.Kamer Gündüz  Celal Bayar Üniversitesi 
16.Ali Haydar Parlak Abant Đzzet Baysal Üniversitesi  
 
Alınan kararlar: 

 
1) Dr. Hatice Şanlı tarafından, 2008 yılında Ege Dermatoloji Günleri’nde 

“Türkiye’de fototerapi uygulamaları” başlıklı bir sunum yapılmıştı. Bu 
sunum için, bazı merkezlere gönderilmiş bir anket çalışması vardı. Bu 
ankette, PUVA/UVB için başlangıç dozunun nasıl seçildiği (deri tipine göre 
/ MED/MFD’ye gore), fototerapi alanında yazılmıs makaleleler,… gibi 
sorular vardı. 
Ülkemizde eğitim veren kurumlarda uygulanan fototerapi hakkında daha geniş 
bilgi edinebilmek, asıl hedef ise çok merkezli çalışmalar için bir temel 
oluşturabilmek amacıyla bu anketin geliştirilerek rekrarlanmasına karar 
verildi. Bunun için, ilk olarak, daha önce yapılmış anket sorularını tüm 
gruba ulaştırmayı, sonrasında da gruptan gelecek önerilerle anketi 
genişletilmesi planlandı. Geliştirilmiş anketin Türkiye’deki eğitim veren 
kurumların tümünün katılımıyla cevaplanması için “Anketin” bütün Türk 
Dermatoloji Derneği üyelerine gönderilmesine karar verildi. Bu aşamada 
Dernek Yönetim Kuruluna bilgi verilmesine ve onay istenmesine karar 
verildi. 
 

2) Tüm çalışma grubu üyelerinin mesajlarının görülebileceği, yazışmalarımızın 
kayıt altında tutulabileceği, paylaşımlarımızı daha kolay yapabileceğimiz 
bir yazışma grubunu (google groups)en kısa oluşturma görüşü kabul edildi. 

 
3) Daha önce herhangi bir sebeple fototerapi yapılmış hastaların, başka 

merkezlere gitmeleri durumunda, önceki tedavileri konusunda fikir sahibi 
olmayı kolaylaştıracak bir “fototerapi epikrizi” oluşturulması. Bu 
epikrizde, alınan tedavinin şekli, toplam seans sayısı, yan etki, yanıt, 
v.b. çok ayrıntıya girmeyen, tedavi hakkında yeterli bilgi sağlayabilecek 
verilerin yer alması planlandı.  

 
4) Çok merkezli çalışma önerisi yapıldı. Đlk olarak, “Mikozis fungoideste 

idame tedavisi nüksleri azaltıyor mu?” başlıklı bir çalışma planlanmasına 
karar verildi. Bu çalışma için, Dr. Dilek Seçkin tarafından oluşturulan 
projenin Eylül 2009’da çalışma grubu üyelerine iletilmesi, gelecek 
öneriler doğrultusunda son halini alan projenin, çalışmaya katılmak 
isteyen merkezlerle birlikte yürütülmesi planlandı. 


