
Behçet Hastalığı Çalışma Grubu 2010 Genel Kurul Kararları 

Toplantı No: 3 

Toplantı Yeri: XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Susesi Otel, Belek, Antalya 

Toplantı Tarihi: 22.10.2010, saat:17:00 

Toplantıya Katılanlar: Dr. Erkan Alpsoy (BaĢkan), Dr. AyĢe Boyvat (Sekreter), Dr.Murat Borlu, Dr. 

Yelda Karıncaoğlu, Dr. Göksun Karaman, Dr. Ülker Gül, Dr. Ersoy Hazneci, Dr. BaĢak Kandi, Dr. 

Afet Akdağ Köse, Dr. Mukadder Koçak, Dr. Aylin Türel Ermertcan, Dr. IĢıl Ġnanır, Dr. Hayriye 

Sarıcaoğlu, Dr. Nilgün Solak Tekin, Dr. Zerrin Öğretmen, Dr. Günseli Öztürk, Dr. Mehmet Melikoğlu, 

Dr.Nilgün ġentürk. 

Alınan kararlar: 

1-Behcet hastalığı ÇalıĢma Grubu Yürütme Kurulu seçimi sonucunda oluĢan Yürütme Kurulu ve görev 

dağılımı aĢağıdaki gibi gerçekleĢmiĢtir: 

 BEHÇET HASTALIĞI ÇALIŞMA GRUBU YÜRÜTME KURULU 

Adı Soyadı  Görevi  e-posta  

Dr. Erkan  ALPSOY  BaĢkan  ealpsoy@akdeniz.edu.tr  

Dr. AyĢe BOYVAT  Sekreter  aboyvat@yahoo.com  

Dr. Murat BORLU  Üye  muratborlu@erciyes.edu.tr  

Dr. Hayriye SARICAOĞLU  Üye  hayriye@uludag.edu.tr  

Dr. Yelda KARINCAOĞLU Üye  yeldakarincaoglu@hotmail.com 

Dr. Nilgün Solak TEKĠN Yedek Üye  nilgunstekin@yahoo.com  

Dr. Nilgün ġENTÜRK  Yedek Üye  nilsenturk@yahoo.com 

Dr. IĢıl ĠNANIR  Yedek Üye  isilinanir@hotmail.com 

 

2-ÇalıĢma grubu üyelerimiz arasında daha etkin iletiĢimi sağlamak amacı ile kurulan 

“behcethastaligigrubu” isimli yahoo grubuna katılımın arttırılması ve özellikle yeni üyelerimizin gruba 

katılımının sağlanması planlandı. 

3-Türk Dermatoloji Derneği ana sayfasından ulaĢılan “Behçet Hastalığı ÇalıĢma Grubu” web 

sayfasının hasta bilgilendirme formları, kongre duyuruları, üyelerimizin Behçet hastalığı ile ilgili 

yayınları ve Behçet hastalığı ile ilgili ulusal ve uluslararası derneklerin web sitelerine linkler içerecek 

Ģekilde yeniden yapılandırılması planlandı. Bu amaçla yürütülecek çalıĢmaların Dr. Murat Borlu 

tarafından baĢlatılmasına karar verildi.  

4-Web sayfasında yer almak üzere hazırlanan Behçet Hastalarını Bilgilendirme formunun gelen 

eleĢtiriler ve katkılar doğrultusunda son Ģeklinin verilmesi için  Behçet Hastalığı ÇalıĢma Grubu 

Yürütme Kuruluna yetki verilmesine karar verildi. Kurumların hazırlanan bu hasta bilgilendirme 

formunu bir temel olarak ele almalarına ancak kendi hastalarını bilgilendirme amacı ile kullanırken 

gerekli gördükleri takdirde bazı değiĢiklikler yapabilmelerine karar verildi.  

5-Behçet hastalığı çalıĢma grubu üyelerinin ortak kullanacakları bir “Hasta Ġzlem Formu” 

oluĢturulması için çalıĢmalar baĢlatılmıĢ ve üyelerimiz kendi kullandıkları formları Dr. AyĢe Boyvat’a 

ulaĢtırmıĢlardı. Tüm formların en kısa sürede değerlendirilerek Hasta Ġzlem Formu’nun en kısa sürede 



oluĢturulmasına ve eleĢtiri ve katkılarla son Ģeklini almak üzere grup üyelerine gönderilmesine karar 

verildi.  

6-“Behçet Hastalığı ÇalıĢma Grubu” web sayfasında tüm üyelerin günümüze kadar gerçekleĢtirmiĢ 

oldukları Behçet Hastalığı ile ilgili yurt içi ve yurt dıĢı yayınların yer almasına karar verilmiĢ ve bu 

nedenle tüm üyelerin kendilerine ait yayınları Dr. M. Levent TaĢlı’ya (mltasli@yahoo.com) 

ulaĢtırmaları kararlaĢtırılmıĢtı. Bu konuda üyelerimizden yeterli geri dönüĢ olmaması ve listelerin her 

yıl güncellenmesi gerekliliği göz önüne alınarak tüm üyelerimize tekrar hatırlatma yapılmasına karar 

verildi. 

7-XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi bilimsel programında yer alan “Behçet Hastalığı Paneli” Behçet 

hastalığı çalıĢma grubumuz tarafından yapılandırılmıĢtı. Bundan sonra da baĢta Ulusal kongreler olmak 

üzere kongrelerde Behçet Hastalığı ile ilgili oturumların yapılandırılmasında aktif görev alınması 

amacıyla çalıĢmaların sürdürülmesine karar verildi. 

8-Behçet hastalığı çalıĢma grubu olarak çok merkezli çalıĢmaların baĢlatılması amacıyla görüĢlerin 

oluĢturulmasına ve bunların grup içinde paylaĢılmasına karar verildi. 

9-Behçet Hastalığı çalıĢma grubu olarak öncelikle pratisyen hekimlere ve aile hekimlerine yönelik 

bölgesel eğitim toplantılarının gerçekleĢtirilebileceği konusunda fikir birliğine varıldı. 

10-SGK’nın yeni düzenlemesi ile Behçet hastalığında etkili olduğu bilinen ancak Deri ve Zührevi 

Hastalıklar uzmanları tarafından raporlandırılması yapılamayan ilaçlarla ilgili Dr. Murat Borlu’nun bir 

ön çalıĢma yapmasına ve konunun Türk Dermatoloji Derneği üzerinden SGK’ya iletilmesine karar 

verildi.  


