
Türk Dermatoloji Derneği, 

Oral Mukoza Hastalıkları Çalışma Grubu, Yürütme Kurulu Toplantı Tutanağı 

Tarih  : 21.11.2015  Saat: 11.30 

Yer  : XXII. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara  

Toplantı No : 3 

Toplantıya Katılanlar : 

Dr. Ayşe Kavak, Dr. Soner Uzun, Dr. Can Ceylan, Dr. Kenan Aydoğan, Dr. M. Kamil 

Mülayim, Dr. Ali Murat Ceyhan, Dr. Ahu Yorulmaz, Dr. Şule Güngör, Dr. Hülya Albayrak, 

Dr. Sibel Berksoy Hayta, Dr. Gülsüm Gençoğlan  

Alınan Kararlar :  

1. Soru-cevap şeklinde hazırlanan hasta bilgilendirme formlarına son halini vermek için 

tüm üyeler tarafından incelenip gerekli öneri ve düzenlenmelerden geçirilmesine karar 

verildi. Bunun için; 

 30 Kasım – 13 Aralık 2015 tarihleri arasında; Dr. Soner Uzun tarafından 

hazırlanan oral mukozanın ülsere lezyonları bilgilendirme formunun tüm 

üyelerin öneri ve düzeltmelerinden sonra Dr. Ali Murat Ceyhan tarafından son 

şeklini vermek üzere düzenlenmesine  

 14 Aralık – 27 Aralık 2015 tarihleri arasında; Dr. Can Ceylan tarafından 

hazırlanan oral mukozanın renk değişikliği ile ilgili hastalıkları bilgilendirme 

formunun tüm üyelerin öneri ve düzeltmelerinden sonra Dr. Dilek 

Bayramgürler tarafından son şeklini vermek üzere düzenlenmesine  

 28 Aralık 2015 – 10 Ocak 2016 tarihleri arasında; Dr. Kenan Aydoğan 

tarafından hazırlanan oral mukozanın kitlesel lezyonları ile ilgili hastalıkları 

bilgilendirme formunun tüm üyelerin öneri ve düzeltmelerinden sonra Dr. Ahu 

Yorulmaz tarafından son şeklini vermek üzere düzenlenmesine  

 11 Ocak – 24 Ocak 2016 tarihleri arasında; Dr. Ayşe Kavak tarafından 

hazırlanan oral mukozanın fizyolojik lezyonları bilgilendirme formunun tüm 

üyelerin öneri ve düzeltmelerinden sonra Dr. Sibel Berksoy Hayta tarafından 

son şeklini vermek üzere düzenlenmesine  

 25 Ocak – 7 Şubat 2016 tarihleri arasında; Dr. M. Kamil Mülayim tarafından 

hazırlanan ağız bakımı ve hijyeni bilgilendirme formunun tüm üyelerin öneri 



ve düzeltmelerinden sonra Dr. Banu Taşkın tarafından son şeklini vermek 

üzere düzenlenmesine karar verildi.   

2. 15 Şubat 2016 tarihine kadar; Dr. Şule Güngör ve Dr. Hülya Albayrak tarafından oral 

mukozanın mikrobik hastalıkları ile ilgili soru-cevap şeklinde hasta bilgilendirme 

formlarının hazırlanmasınna karar verildi.  

3. Soru-cevap şeklinde hazırlanan bu formların tüm düzeltmelerden sonra aynı formata 

dönüştürülüp, onaylandıktan sonra Türk Dermatoloji Derneğinin Oral Mukoza 

Hastalıkları internet sayfasında yayınlanmasına karar verildi. Sonraki aşamada, broşür 

olarak basılması için TDD ile görüşülebileceği düşünüldü. 

4. Oral liken planusun klinik tiplerinin Türkiyedeki prevelansını belirlemek için çok 

merkezli bir çalışma yapılmasına ve bu çalışma için Dr. M. Kamil Mülayim tarafından 

yöntemin belirlenmesine karar verildi. 

5. Dr Can Ceylan’ın katkılarıyla Ege Üniversitesi grafik tasarım bölümü tarafından 

hazırlanan oral mukoza hastalıkları çalışma grubu logosunun düzenlenmesi için birkaç 

öneride bulunuldu. 

6. Daha önce İzmir’de yapılan ortak (KBB ve Diş hekimliği) oral mukoza toplantılarına 

benzer bir toplantının, Oral mukoza çalışma grubunun da katkısıyla yapılması 

konusunda bir ön çalışmanın Dr. Can Ceylan tarafından yapılması kararlaştırıldı. 

7. Dr. Kenan Aydoğan tarafından hazırlanan bazı oral mukoza kitaplarındaki algoritmik 

yaklaşım CD’leri grup üyeleriyle paylaşıldı. Bu algoritmik yaklaşımların, 

dermatologlar için bir kılavuz olabileceği ve bu konuda bir düzenleme yapılabileceği 

fikri düşünüldü.  

8. Türk Dermatoloji Derneği Oral Mukoza Hastalıkları internet sayfasında ayın vakası 

şeklinde vaka sunumlarının yapılmasına karar verildi. Oral mukoza ile ilgili vakalarını 

paylaşmak isteyen meslektaşlarımızın kamilmulayim@gmail.com adresine mail 

atmaları rica olunur.   

9. Ayrıca grup içinde vaka danışma ve tartışma ortamı oluşturulması planlandı. 

10. Dr. Soner Uzun, oral mukozada dermoskopi kullanımı konusunu gündeme getirdi. Dr. 

Gülsüm Gençoğlan bu konu ile ilgili cihazlarla ilgili grubu bilgilendirmek üzere görev 

aldı. 

11. Meslektaşlarımızın oral mukoza hastalıklarına ilgisini artırmak için çalışma grubu 

üyelerinin oral mukoza ile ilgili sunumlarını sadece Türk Dermatoloji Derneğine üye 

olan kişiler tarafından görülebilecek şekilde Türk Dermatoloji Derneği Oral Mukoza 

Hastalıkları internet sayfasında yayınlanmasına karar verildi.   

mailto:kamilmulayim@gmail.com


12. Çalışma grubu olarak bundan sonraki toplantının 2 – 5 Haziran 2016 tarihinde 

yapılacak olan 11. Çukurova Dermatoloji günlerinde yapılmasına karar verildi.  

13. Kongre ve sempozyumlarda oral mukoza hastalıkları oturumlarının olması için 

düzenleyici komiteler ile iletişime geçilmesine karar verildi. 

14. Dr. Sibel Berksoy Hayta, Dr. Gülsüm Gençoğlan, Dr. Bengü Gerçeker Türk oral 

mukoza hastalıkları çalışma grubuna katıldılar. Oral mukoza hastalıkları ile ilgilenen 

tüm meslektaşlarımızın öneri ve katkılarını bekleriz.  

 

 

Saygılarımızla 


