
TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ SAÇ HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU  

IV. YÜRÜTME KURULU RAPORU 

Tarih: 21.10.2021 

Saat: 12:45-14:45  

Toplantı yeri: Bellini 2 salonu, 29. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya  

Toplantı No :4 

Toplantı Gündemi: 

1. Yeni yürütüme kurulunun belirlenmesi 

2. Yeni başvuran üyelerin kabulünün oylanması 

3. Yeni projelerinin sunulup, tartışılması 

4. Gelecek yıl içinde gerçekleştirmesi planlanan faaliyetlerin planlanması  

Toplantıya Katılan Üyeler: (13 kişi) 

Tülin Güleç, Nilgün Şentürk, Güneş Gür Aksoy, Deren Özcan, Aslı Bilgiç, Hamdi Özcan, 

Gökçen Çelik, Gülcan Yüksekal, Nur Cihan Çoşansu, Koray Durmaz, Vildan Manav, Duygu 

Erdil, Ozan Erdem  

Toplantıda Alınan Kararlar: 

1. Yeni yönetim kurulunun seçimi ve görev paylaşımı; 

Prof. Dr. Tülin Güleç (Başkan) 

Prof. Dr. Özlem Dicle (Sekreter) 

Prof. Dr. Nilgün Şentürk (Üye) 

Prof. Dr. Güneş Aksoy (Üye) 

Doç. Dr. Deren Özcan (Üye) 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Bilgiç (Yedek üye) 



Doç. Dr. Hamdi Özcan (Yedek üye) 

Uz. Dr. Gülcan Yüksekal (Yedek üye) 

2. Bir sonraki toplantının 6 ay sonra geniş katımlı bir kongrede yapılması (Ör. Ege 

Dermatoloji Günleri) 

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

geçirilmesi sonucunda, bu formların TDD yönetim kurulunun onayı alındıktan sonra yeniden 

gruplandırılıp, içeriklerinin düzeltilmesi ve güncellenmesine karar verilmiştir. Ayrıca eksik 

olan broşürlerin (skatrisyel alopesiler gibi) çalışma grubu üyeleri tarafınca hazırlanması 

planlanmıştır;  

- Androgenetik Alopesi (Kadın ve erkek için 2 ayrı broşür)- Dr. Güneş Gür 

- Alopesi Areata- Dr. Nilgün Şentürk 

- Telogen Effluvium- Dr. Özlem Dicle 

- Skatrisyel Alopesiler- Dr. Tülin Güleç 

4. Saç Hastalıkları Çalışma grubu sayfasında yer alan Eğitim materyalleri kısmına 

Trikoskopik Muayenenin eklenip, bu başlık altında trikoskopik bulguların resimlerle birlikte 

tanımlanması ve alopesilere ait trikoskopik bulguların özetlenmesi (Dr. Tülin Güleç ve Dr. 

Özlem Dicle).      

5. 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 planlanmıştır. İlk planda hazırlanmasına 

karar verilen videolar;  

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

- Mezoterapi nedir ve saç hastalıklarının tedavisinde yeri var mıdır? 

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

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



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

materyallerine eklenmek üzere saç hastalıkları ile ilgili ihtiyaç duyulan yeni formların 

hazırlanması; 

- Saçlı deri biyopsisi (Dr. Tülin Güleç) 

- Saçlı deri biyopsi raporunda yer alması gereken bilgiler (Dr. Deren Özcan) 

- Alopesi Areata tedavisinde topikal immunoterapi uygulaması (Dr. Deren Özcan)  

7. Saç Hastalıkları Çalışma grubu sayfasında yer alan Faydalı Linklere eklenmek üzere 

topikal immünoterapi için gerekli olan ilaçlara ulaşma adresleri (web linki ya da eczane adı), 

bu ilaçların hazırlanma ve saklama süreçleri hakkında gerekli bilgilerin Dr. Deren Özcan ve 

Dr. Hamdi Özcan tarafınca hazırlanması.  

8. Gruba üye olmak için baş vuran meslektaşlarımızın TDD sekretaryası aracılığıyla bağlantı 

kurmasında problemler yaşamaları nedeniyle, yeni üye olmak isteyenlerin doğrudan Saç 

Hastalıkları Çalışma Grubu Sekretaryasına baş vurma konusunun olabilirliği hakkında TDD 

yönetim başkanı Prof. dr. Ertan Yılmaz ile görüşülmüştür. Gruba üye olmak isteyen 

meslektaşlarımızın direk grup sekreterimiz Prof. Dr. Özlem Dicle’e başvurmaları uygun 

görülmüştür (kodicle@hotmail.com).  

9. Alopesilerin tedavisinde kullanılan çeşitli tedavi yöntemleri için hasta onam formlarının 

hazırlanması (Dr. Aslı Bilgiç). 

-Topikal immünoterapi (Difensipron/SADBE) 

-Topikal antralin 

-Saçlı deriye IL steroid enjeksiyonu 

-Saçlı deriye PRP enjeksiyonu 

-Saçlı deriye mikroiğneleme uygulanması 

10. Grup üye listesinin alfabetik sıraya göre yeniden yazılması ve üyelerin çalıştıkları 

kurumların güncellenmesi (Dr. Gülcan Yüksekal) 



10. Grup üyelerinin International Trichoscopy Society’e üyeliğinin teşvik edilmesi (Üyelik 

ücretsizdir, bir tane eski üyenin yeni üye olacak kişi için referans olarak adı istenmektedir, 

Prof. Dr. Tülin Güleç’in adı referans olarak gösterilebilir).  

 

 

 


