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Türk Dermatoloji Derneği, 
 Oral Mukoza Hastalıkları Çalışma Grubu, Yürütme Kurulu Toplantı Tutanağı 

Tarih: 24.11.2017   Saat: 17.00 

Yer: XXIII. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara 

Toplantı no: 5 

Toplantıya Katılanlar:  
Dr. Soner Uzun, Dr. Can Ceylan, Dr. M. Kamil Mülayim, Dr. Bengü Gerçeker Türk, Dr. 

Murat Durdu, Dr. Savaş Yaylı, Dr. Sibel Berksoy Hayta, Dr. Şule Güngör, Dr. Filiz Cebeci 

Alınan Kararlar:  

1. Oral mukoza hastalıkları çalışma grubunun, yürütme kurulu ve yönetim kurulunun 

seçimi yapıldı.   

Görev dağılımı: Dr Can Ceylan (başkan), Dr M. Kamil Mülayim (sekreter), Dr Soner 

Uzun (üye), Dr. Bengü Gerçeker Türk (üye), Dr Şule Güngör (üye), Dr Murat Durdu 

(yedek üye), Dr. Sibel Berksoy Hayta (yedek üye), Dr. Savaş Yaylı (yedek üye)  

2. Oral mukozanın renk değişikliği, ülsere lezyonları, kitlesel lezyonları, fizyolojik 

değişiklikleri, mikrobik hastalıkları ve ağız bakımı ile ilgili soru-cevap şeklinde 

hazırlanan hasta bilgilendirme formlarının benzer formatta olması için Dr. M. Kamil 

Mülayim tarafından düzenlenmiş halinin 1 hafta içerisinde çalışma grubu üyeleri 

tarafından onaylandıktan sonra Türk Dermatoloji Derneği internet sayfasında 

yayınlanmasına karar verildi.  

3. Türk Dermatoloji Derneği tarafından çalışma grubumuzdan istenilen ulasal 

dermatoloji kongresindeki oral mukoza paneli için konu başlıkları belirlendi. Önerilen 

konu başlıkları sırasıyla; 

a) Oral mukozanın ülsere ve kitlesel lezyonlarına tanısal yaklaşım 

b) Oral mukozanın renkli lezyonlarına tanısal yaklaşım 

c) Sıra dışı vakalarla oral mukoza lezyonlarına yaklaşım  

d) Oral liken planusta tedavi ve hasta yönetimi 

e) Oral mukozanın psödopatolojileri 

4. KBB ve diş hekimliği gibi oral mukozayla ilgilenen diğer branşlar ile birlikte, 2018 

yılı içerisinde, bölgesel veya ulusal katılımlı bir günlük sempozyum yapılmasına karar 

verildi. Bu konuda Dr Can Ceylan ve Dr. Bengü Gerçeker Türk’ün alt yapı ve 

düzenleme ile ilgili gereken koşullar için Ege Üniversitesi oral mukoza hastalıkları 

konseyi ile iletişime geçmesine karar verildi. 

5. Oral liken planusun demografik ve klinik özellikleri ile ilgili yürütülen çok merkezli 

çalışma formlarının orjinalinin veya fotoğrafının 1 Ocak 2018 tarihine kadar mail veya 

WhatsApp üzerinden Dr. M. Kamil Mülayim’e gönderilmesine karar verildi.   

6. Oral liken planus zemininden gelişen malignite konusu ile ilgili son 5 yıllık vakaların 

toplanmasına karar verildi. Bunun için Dr. Bengü Gerçeker Türk tarafından 

metodolojinin belirlenmesine ve etik kurul onayının alınmasına karar verildi. 

7. Çalışma grubu olarak ileride planan çalışma konu başlıkları: 

 Glossodini, oral liken planus veya diğer oral mukoza lezyonları olan hastalarda 

psikiyatrik ölçekler ile ilgili ne tür çalışmalar yapılabileceğimize yönelik alt 

yapı hazırlanmasına karar verildi. 
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 Oral mukozanın kitlesel lezyonlarında, lökoplakilerde, oral liken planusda ve 

alınmış oral biyopsilerde HPV sıklığı konularında alt yapı hazırlanmasına karar 

verildi.  

8. Çalışma grubu üyelerimizden bundan sonraki olası kitap veya atlas için oral mukoza 

ile ilgili özellikle sıra dışı vakalar olmak üzere hastaların fotoğraf arşivlerini 

artırmasına karar verildi.  

9. Dermoskopinin oral mukozanın özellikle ulaşılması zor bölgelerinde kullanımı ile 

ilgili görüşlerini almak için Prof Dr. Fezal Özdemir ile bağlantıya geçilmesine karar 

verildi. Bu konuda Dr. Can Ceylan ve Dr. Bengü Gerçeker Türk’ün iletişime 

geçmesine karar verildi.  

10. Dr. Murat Durdu ve Dr. Savaş Yaylı çalışma grubumuza katıldılar. Tüm 

meslektaşlarımızı çalışma grubumuza üye olmaya davet ediyoruz. Üyelik isteklerinizi 

e-mail ile Dr. M. Kamil Mülayim’e (kamilmulayim@gmail.com) iletmeniz veya 

toplantılarımıza katılmanız yeterli olacaktır. 
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