
TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ, VENEROLOJİ ÇALIŞMA GRUBU 

YÜRÜTME KURULU RAPORU 

 

Tarih: 19.10.2018 

Saat : 16.45-18.00  

Toplantı yeri: XXVII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya  

 

Toplantı Gündemi:  

1. Veneroloji çalışma grubunun 2016-2018 yılları arasındaki  faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi  

2. Gelecek 2 yıl içinde gerçekleştirmesi planlanan faaliyetlerin planlanması 

3. Yeni üyelik taleplerinin görüşülmesi 

4. Yeni yürütme kurulu seçimi ve görev dağılımı  

 

Toplantıya Katılan Üyeler:  

Özlem Dicle, Osman Köse, Bilal Doğan, Server Serdaroğlu, Kenan Aydoğan, Filiz Canpolat, Işıl İnanır, Koymet 

Handan Kelekçi, Mustafa Tosun 

 

Toplantıda Alınan Kararlar:  

1) Veneroloji çalışma grubunun 2016-2018 yılları arasındaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Bu bilgilendirme 

sonrasında aşağıdaki kararlar alındı; 

a) Çeşitli nedenler ile yapılamayan üniversite öğrencilerine yönelik CYBE seminerleri yerine toplumda sık görülen 

venereal hastalıklar konusunda; TDD Web sayfasındaki Dermatoloji TV üzerinden venereolojik hastalıklar 

konusunda genel bilgi dışında sık görülen venereal hastalıklar hakkında da 5’er dakikalık kısa bir halk 

bilgilendirme sunumunun hazırlanması ve ilgili duyuruların TDD instagram hesabı üzerinden de yapılmasına 

b) ÇG tarafından yapılan CDC STD Tretment Guideline 2015 türkçe çevirisinin android ve IOS aplikasyonunun 

yapılması ve çeviri metninin TDD Veneroloji ÇG eğitim materyalleri kısmında yayınlanması konusunda 

başlayan görüşmelerin tamamlanması için yeniden TDD ile irtibata geçilmesi 

 

2) Gelecek 2 yıl içinde gerçekleştirmesi planlanan faaliyetler konusunda şu kararlar alındı; 

a. TDD DUSEK platformu altında bir günlük CYBE Çalıştayın yapılması,  

b. Sağlık Bakanlığı Frengi Savaş Yönetmeliğinde tedavi protokollerinin CDC’e göre güncellenmesi ile ilgili olarak 

TDD derneği üzerinden Sağlık Bakanlığına müracaat edilmesi ve bu konu ile ilgili hazırlığın  Dr. Osman Köse 

ve Dr. Filiz Canpolat tarafından yapılması ve  bu hazırlıklar aşamasında  sifiliz  yönetmeliğinde ne tür değişiklik 

istediğimizin önce yürütme kurulunda tartışılacağı, önerileri içeren düzenlemelerin de önce yürütme kurulunda 

görüşüldükten sonra TDD derneğine bildirileceği, 

c. Ulusal Multidisipliner HPV çalışma grubunun düzenli aralıklarla yapmış olduğu organizasyonlarda TDD 

Veneroloji ÇG olarak yer alabilmek adına ilgili kişilerle diyaloğa geçilmesi ve bu kapsamda karşılıklı olarak 

yapılacak bilimsel toplantılarda görev almak konusunda girişimde bulunulması adına ilk adımda ÇG’nin 

organize ettiği  bir toplantıya  diğer grupları davet etme planının olması,   

d. CYBE epidemiyolojik veri elde edilmesi için hastalık demografik özellikleri ve hastalık tanısını içeren bir form 

hazırlanıp Anabilim Dalları ve Dermatoloji Kliniklerine gönderilmesi ve çıkacak 3 aylık verilerin sonuçlarına 

göre çalıştay konularımızın belirlenmesi, 

e. Çalışma grubu toplantılarının Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda 6 aylık periyotlarla düzenli olarak 

gerçekleştirilmesi. 

3) Çalışma grubuna yeni üye olmak isteyen Dr.Filiz Canpolat,  Dr.Kıymet Handan Kelekçi ve Dr. Mustafa Tosun’un 

üyelikleri oy birliği ile kabul edildi. 

 

4) Veneroloji çalışma grubu yeni yürütme kurulunun seçim sonucuna göre aşağıdaki gibi belirlenmesine oy birliği ile 

karar verilmiştir.  

 

Yeni Yürütme Kurulu  

Dr. Kenan Aydoğan (Başkan)  

Dr. Filiz Canpolat ( Sekreter)  

Dr. Özlem Dicle(Üye)  

Dr. Osman Köse (Üye)  

Dr. Bilal Doğan (Üye)  

Yedek üyeler  

Dr. Server Serdaroğlu  

Dr. Işıl İnanır 


