
TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ SAÇ HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU  

VI. YÜRÜTME KURULU RAPORU 

Tarih: 21.10.2022 

Saat: 12:30-13:30  

Toplantı yeri: Babylon 5 Salonu, Limak Cyprus Deluxe Hotel, 30. Ulusal Dermatoloji 

Kongresi, Bafra/Kıbrıs 

Toplantı No: 6 

 

 Toplantı Gündemi:  

1. 21.10.2021 tarihinde yapılan 4. yönetim kurulu ve 23 Mayıs 2022 tarihinde online olarak 

yapılan 5. yönetim kurulu toplantılarda alınan kararlar ve planlanan faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesiyle ilişkili geri bildirim verilmesi 

2. Gelecek çalışma dönemi için önerilerin alınması ve faaliyetlerin planlanması 

Toplantıya Katılan Üyeler: (9 kişi) 

Tülin Güleç, Özlem Dicle, Nilgün Şentürk, Güneş Gür Aksoy, Deren Özcan, Aslı Bilgiç, Şule 

Güngör, Deniz Seçkin, Gökçen Çelik  

Toplantı gündemi ve alınan kararlar: 

1. Saç Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı tarafından çalışma grubu sayfasının içeriğinin 

oluşturulmasıyla ilgili yapılan aşağıdaki çalışmalar ve düzenlemeler hakkında bilgi verildi.  

A. Türk Dermatoloji Derneği sayfasında yer alan hasta bilgilendirme broşürlerinin gözden     

geçirilerek, içerikleriyle ilgili düzenlemeler gerektiren Telogen Effluvium ve Alopesi Areata 

broşürleri yeniden hazırlandı. Daha önce sayfada bulunmayan Skatrisyel Alopesiler broşürü 

hazırlandı ve her 3 broşür sayfaya konuldu.  



Henüz içeriği tamamlanmayan Androgenetik Alopesi broşürlerinin (Kadın ve erkek için 2 ayrı 

broşür) sayfaya eklenebilmesi için düzenlemelerinin ve eksik olan hasta resimlerinin de Dr. 

Tülin Güleç tarafınca temin edileceği konusunda üyeler bilgilendirilmiştir. 

Saç hastalıklarıyla ilgili bu broşürlerin Saç Hastalıkları Çalışma Grubu sayfasından da 

ulaşılabilir olması için gerekli düzenlemeler dernek sekreteryasıyla aracılığıyla gerçekleştirildi.  

B. TDD Tanı ve Tedavi Rehberlerine ve/veya Çalışma grubu sayfasında yer alan Eğitim 

Materyallerine eklenmek üzere saç hastalıkları ile ilgili ihtiyaç duyulan aşağıdaki formlar 

hazırlanmış ve sayfaya eklenmiştir.  

- Saçlı deri biyopsisi  

- Saçlı deri biyopsi raporunda yer alması gereken bilgiler  

- Alopesi Areata tedavisinde topikal immunoterapi uygulaması 

- Trikogram uygulaması 

 

C. Çalışma grubu sayfasında eksik olan aşağıdaki Hasta Onam Formlarının hazırlanması 

tamamlanış ve sayfaya eklenmiştir.  

-Topikal immünoterapi (Difensipron/SADBE) uygulaması 

-Topikal antralin uygulaması 

-Saçlı deriye IL steroid enjeksiyonu 

-Saçlı deriye PRP enjeksiyonu 

-Saçlı deriye mikroiğneleme uygulanması 

 

2. Bir yıl önceki toplantıda sık görülen saç hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemleri açısından 

toplumun ve hastalarımızın kanıta dayalı güncel tıbbi veriler eşliğinde bilgilendirilmesi için 

TDD çatısı altında bir Youtube kanalı açılarak, çalışma grubu üyeleri tarafınca hazırlanacak 

olan kısa videoların (5-10 dk) bu kanal tarafınca yayınlanması planlanmıştı. Aşağıdaki 2 

videonun çekimi tamamlanmıştır. 

- PRP nedir ve saç hastalıklarının tedavisindeki yeri (Dr. Özlem Dicle) 

- Saç ekimi her çeşit saç dökülmesi için yapılabilir mi? Saç ekimi öncesinde neden    

  dermatolojik ve trikoskopik muayene yapılması gereklidir? (Dr. Tülin Güleç) 

- Mezoterapi nedir ve saç hastalıklarının tedavisinde yeri var mıdır? konulu videonun 

çekiminden bu konuda kanıta dayalı bilimsel verilerin yetersiz olması nedeniyle vaz 

geçilmiştir.  



 

Ayrıca, TDD yönetim kuruluyla bir kez daha bu videoların hangi alana yerleştirileceği 

konusunda iletişime geçilmesine karar verilmiştir. Önümüzdeki yıl içinde yeni bir videonun 

çekilmesi planlanmıştır.  

- Saç dökülmeleri (Dr Güneş Gür Aksoy) 

3. Saç Hastalıkları Çalışma grubu sayfasında yer alan Eğitim materyalleri kısmında yer alması 

planlanan Trikoskopik Muayene kısmının önümüzdeki yıl içinde tamamlanması planlanmıştır.  

-Alopesilere ait trikoskopik bulgular (Dr. Tülin Güleç) 

-Şaft hastalıklarına ait trikoskopik bulgular (Dr. Özlem Dicle)  

4. Saç Hastalıkları Çalışma grubu sayfasında yer alan Faydalı Linkler bölümüne DUSEK 

sayfasında yer alan daha önce hazırlanmış saç hastalıkları başlıklı eğitim materyallerine 

bağlantı oluşturulmasına karar verilmiştir. 

5. Faydalı linkler bölümüne eklenmesi planlanmış olan topikal immünoterapi için gerekli olan 

ilaçlara ulaşma adresleri web linki ya da eczane adı şeklinde konulmasının uygun olmadığı 

konusunda karar verilmiş ve bu uygulamadan oy birliğiyle vaz geçilmiştir. 

6. Dernek çalışma grubu sayfasında “Hasta bilgilendirme broşürleri” arasında yer alan ve uygun 

olmayan bilgiler içerdiği tespit edilen “Tinea Kapitis” broşürünün en kısa zamanda yeniden 

hazırlanmasına karar verilmiştir (Dr. Gökçen Çelik) 

7. Üyelerden gelen talep üzerine Saç hastalıkları üyeleri mail grubunun toplantı duyuruları 

dışında aşağıdaki amaçlarla da kullanılmasına karar verildi.  

 - Bireysel olarak Saç Hastalıkları konulu toplantı/kongre katılımlarında elde edilen faydalı ve 

güncel bilgilerin üyelerle paylaşımı  

- Tedavi rehberleri gibi faydalı bilgi içeren literatür paylaşımları  

8. Saç Hastalıkları Çalışma Grubu olarak çok merkezli çalışmalar planlanmasına ve bu amaçla 

öncelikle yapılabilecek çalışma desenlerinin ve yöntemin belirlenmesine (Dr. Aslı Bilgiç), 

sonrasında üyelerden gelecek çalışma önerilerinin alınması amacıyla ortak mail grubundan 

duyuru yapılmasına karar verilmiştir.   



9. Çalışma grubu üyesi olmadıkları halde toplantıya katılım yapan meslektaşlarımızın üyelik 

talebi için dernek sekreteryasına başvuru yapmaları konusunda bilgilendirme yapılmıştır.  

10. Bir sonraki toplantının 6 ay sonra geniş katımlı bir kongrede ya da çevirim içi olarak 

yapılmasına karar verildi.  

 

Prof Dr Tülin Güleç   Başkan 

Prof Dr Özlem Dicle  Sekreter 

Prof Dr Güneş Gür Aksoy Üye 

Prof Dr Nilgün Şentürk Üye 

Prof Dr Deren Özcan    Üye 

Doç Dr. Aslı Bilgiç  Yedek üye 


