
Saç Hastalıkları Çalışma Grubu Toplantı Tutanağı Mayıs 2022 

Toplantı No: 2 

Yer: Çevrimiçi 

Tarih: 23 Mayıs 2022  

 Toplantı Gündemi:  

1. 21.10.2021 Tarihli toplantıda alınan kararlarla ilişkili yapılan çalışmalar ve hazırlanan 

materyallerin değerlendirilmesi 

2. Varsa ek önerilerin alınması 

Toplantıya Katılan Üyeler: Tülin Güleç, Nilgün Şentürk, Güneş Gür Aksoy, Deren Özcan, 

Aslı Bilgiç, Özlem Dicle 

Toplantıda alınan kararlar: 

1. Türk Dermatoloji Derneği sayfası için hazırlanan Telogen Effluvium (Dr. Özlem Dicle 

tarafından) Skatrisyel Alopesiler ( Dr. Tülin Güleç tarafından) ve toplantıyı takip eden 2 haftalık 

süreçte hazırlanacak olan Androgenetik Alopesi (Kadın ve erkek için 2 ayrı broşür) (Dr. Güneş 

Gür tarafından ) ve Alopesi Areata ( Dr. Nilgün Şentürk tarafından) başlıklı hasta bilgilendirme 

broşürlerinin yürütme kurulu üyeleri tarafından 2 hafta içinde değerlendirilmesi ve varsa 

eksiklik ve önerilerin iletmelerini takiben Dernek çalışma grubu sayfasına konulmasına,  

2. Saç Hastalıkları Çalışma grubu sayfasında yer alan Eğitim materyalleri kısmında yer alacak 

Trikoskopik Muayene materyallerinin (Dr. Tülin Güleç - Şaft hastalıkları dışı tüm alopesilere 

ait trikoskopik bulgular) ve Dr. Özlem Dicle - Şaft hastalıklarına ait trikoskopik bulgular) sayfa 

düzeni açısından dernek tasarım ekibinden yardım alınarak ve Dr. Gülcan Yüksekal’ın 

takibinde düzenlenmesi ve sayfaya eklenmesine, 

3. Youtube kanalı için ilk planda hazırlanmasına karar verilen PRP nedir ve saç hastalıklarının 

tedavisindeki yeri (Dr. Özlem Dicle) - Saç ekimi her çeşit saç dökülmesi için yapılabilir mi? 

Saç ekimi öncesinde neden dermatolojik ve trikoskopik muayene yapılması gereklidir? (Dr. 

Tülin Güleç) videolarının dernek sayfasına yerleştirilmesine, 



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

materyallerine eklenmek üzere hazırlanan 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) başlıklı bilgilendirmelerin yönetim kurulu 

üyeleri tarafından değerlendirilmesini takiben çalışma grubu sayfasına eklenmesine,  

5. 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 bilgiler Dr. Deren Özcan tarafından 

aktarıldı, eksik verilerinn tamamlanmasıyla saç hastalıkları tedavisinde kullanılan topikal 

immünoterapi ile ilgili gerekli bilgilerin çalışma grubu sayfasına eklenmesine 

8. Dr. Aslı Bilgiç tarafından hazırlanan ve Prof Dr. Tülin Güleç tarafından ilk değerlendirmeleri 

yapılan hasta onam formlarının (Topikal immünoterapi (Difensipron/SADBE) -Topikal 

antralin -Saçlı deriye IL steroid enjeksiyonu -Saçlı deriye PRP enjeksiyonu -Saçlı deriye 

mikroiğneleme uygulanması) tüm yürütme kurulu üyeleri değerlendirmesine sunulup geri 

dönüşler sonrasında çalışma grubu sayfasına eklenmesine 

10. Çalışma grubu sayfası içine eklenecek video ve resimler konusunda sayfa verilerine ulaşımı 

olan kişilerin net tanımlamasının öğrenilmesi ve bunun için Dr Aslı Bilgiç; in 

görevlendirilmesine ve  

9. Bir sonraki toplantının 6 ay sonra geniş katımlı bir kongrede yapılmasına (Ör. Ulusal 

Dermatoloji Kongresi) karar verildi.  

Prof Dr Tülin Güleç   Başkan 

Prof Dr Güneş Gür Aksoy Üye 

Prof Dr Nilgün Şentürk Üye 

Dr Deren Özcan    Üye 

Dr. Aslı Bilgiç  Yedek üye 

Dr. Gülcan Yüksekal  Yedek üye 

Prof Dr Özlem Dicle  Sekreter 


