
Değerli Meslektaşlarım, 

Bilindiği üzere TDD yönetim kurulunun 9 Ocak 2013 toplantısında TDD Çalışma Grupları 

Yönergesi gereğince ilk defaya mahsus olmak üzere ''Kozmetik Dermatoloji Çalışma 

Grubu”na başvuranlar arasından Kozmetik Dermatoloji Yürütme Kurulu'' oluşturulmuştu.  

TDD Kozmetik Dermatoloji Çalışma Grubu yürütme kurulu olarak ilk toplantımızı 17 Şubat 

2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdik. Bu toplantıda yürütme kurulu üyeleri arasından Dr. 

Hakan Erbil başkan olarak seçilmiştir. Dr. Gonca Gökdemir sekreter, Dr. Yelda Kapıcıoğlu, Dr. 

Erol Koç ve Dr.Ekrem Civaş yürütme kurulu üyeleri olarak görevlendirilmiştir. Çalışma grupları 

yönergesi gereği üyelerimiz arasından yürütme kuruluna 3 yedek üye belirlenmiştir. Bu 

üyelerimiz  Dr. Bülent Taştan, Dr. Gökhan Gökler ve Dr. Sema Karaoğlu olarak belirlenmiş ve 

yürütme kurulunda aktif olarak çalışmayı kabul etmişlerdir. 

Bilindiği gibi son yıllarda hastalarımızın kozmetik dermatoloji alanında taleplerinin artması, 

kozmetik dermatoloji sektöründeki gelişmeler  ve üyelerimizin bu konu ile ilgili karşılaştıkları 

sorunlar böyle bir çalışma grubunun kurulması ihtiyacını göstermiştir.  Dünyadaki benzer 

uygulamalar göz önüne alındığında “kozmetik dermatoloji” isimlendirmesinin mevcut çalışma 

grubumuzun alanını tam olarak kapsamadığı düşünülmüş ve çalışma grubumuzun isminin 

“Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Çalışma grubu” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. 

Çalışma grubumuzu ilgilendiren alanlar içinde lazer uygulamaları, botulinum toksini ve dolgu 

uygulamaları gibi estetik dermatolojiyi ilgilendiren konular yanında peeling, roller, 

mezoterapi gibi kozmetik dermatolojiye yönelik tüm konuları içermektedir. 

Estetik ve kozmetik dermatoloji uygulamaları üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde, 

pek çok kamu ve özel hastanelerde ve muayenehanelerde her geçen gün artan bir oranda 

yapılmaktadır. Bu konularla ilgili dermatologlara mesleki bilgi, beceri kazandırmak, 

deneyimlerini artırmak,  yaşanan yasal ve uygulamalara bağlı mesleki  sorunlarla ilgilenmek  

ve bu alana sahip çıkmak amacıyla çalışma grubumuz kurulmuştur. Tüm meslektaşlarımızı 

çalışma grubumuza üye olmaya davet ediyoruz. Üyelik isteklerinizi e-mail ile Dr. Gonca 

Gökdemir’e (goncagokdemir@yahoo.com) iletmeniz yeterli olacaktır.  

Çalışma grubu olarak uzmanlık eğitimi içinde estetik ve kozmetik dermatoloji 

uygulamalarının eğitim programlarında yer alması için gereken düzenlemelerin sağlanması, 

uzmanlık eğitimi sonrası dönemde konu ile ilgili sertifikasyon çalışmalarının yapılarak 

meslektaşlarımızın desteklenmesi, çalışma grubumuzu ilgilendiren konularla ilgili bilimsel 

çalışma projelerinin hazırlanması-uygulanması ve yürütülmesi başlıca hedeflerimiz arasında 

yer almaktadır. Bu alanda dermatologların mevcut sorunlarını içeren bir rapor hazırlanarak 

Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri ile bağlantıya geçilmesi planlanmaktadır. 

Hastaların doğru bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için “hasta bilgilendirme broşürleri” ve 

“onam formları”  hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu formların hazırlanması için Dr. Yelda 

Kapıcıoğlu çalışmalara başlamıştır. 
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Çalışma grubumuzun üyeleri arasında iletişimin sağlanması için TDD web sitesinde yer alan 

forumda açılacak grubumuza ait bir bölüm planlanmaktadır. Bu konu ile ilgili Dr. Ekrem Civaş 

görevlendirilmiştir.  

Lazer epilasyonda IPL kullanımı ile ilgili sorunlar devam etmektedir. Halen yürürlükte olan 

mevzuata göre estetisyenler IPL kullanabilmektedir. Konu ile ilgili TDD olarak yasal müracaat 

yapılmıştır. Konu titizlikle takip edilmektedir. 

Çalışma grubumuzun tüm üyeleri ile birlikte ilk toplantımızı gerçekleştirene kadar yukarıda 

bahsedilen hedeflerimizi planlayıp uygulamaya başlamak istiyoruz. Bu çalışmalar hakkında 

aralıklı olarak üyelerimizi bilgilendireceğiz. Her türlü katkı ve düşüncelerinizi bekliyoruz. 

Selam ve sevgilerimizle, 

TDD- Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Çalışma Grubu Adına 

Dr. Hakan Erbil 

 

 


