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De erli Meslekta larım,
Çukurova üniversitesi Tıp Fakültesi ile Çukurova Deri ve Zührevi Hastalıklar
Derne i'nin ortakla a düzenledikleri, birincisini vefatının 10'uncu yılında
Çukurova üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nın kurucusu ve
fakültemizin kurucu Dekanı Prof.Dr. Lütfullah AKSUNGUR'un anısına
düzenledi imiz 'Çukurova Dermatoloji Günleri'nin 4'üncüsü 30-31 Mayıs ile 1-2
Haziran 2002 tarihleri arasında Adana'da HiltonSA Oteli'nde yapılacaktır.
ılk 'Çukurova Dermatoloji Günleri' 16-17-18 Mayıs 1996 tarihleri arasında
düzenlenmi , ana konu olarak da 'Vaskülitler' belirlenmi ti. 2 gün süre ile
vaskülitler tüm boyutları ile tartı ılmı ve de i ik konularda 3 Satellit Simpozyum
düzenlenmi ti.
Bu kongreye 224 kayıtlı üye 55 refakatçi ile katılmı tı. Kongre sonrasında Silifke
ilçesi sınırlarında yer alan güzel bir sahil otelinde düzenlenen sosyal programla
kongre katılımcılarının denize girmeleri, çevredeki Cennet-Cehennem, Astım
Ma arası, Kanlı Divane gibi antik yöreleri gezmeleri ve dostların birbirleri ile
hasret gidererek dinlenmeleri sa lanmı tı.
üniversitemizin 25'inci kurulu yılına da rastlayan '2'nci Çukurova Dermatoloji
Günleri' 'Akne' ana konusu ile 4-5-6 Haziran 1998 tarihlerinde düzenlendi. Ana
konu olan Akne tüm yönleri ile tartı ıldı, de i ik konulu workshop'lar yapıldı. O
günlerin ilgi çeken konularından biri olan 'Kollajen ımplantasyonu' ve 'Alfa
Hidroksi Asitlerle Peeling' sertifika programları ile 87 meslekta ımızın katıldı ı
'Eritemli-Skuamlı Hastalıklarda Temel Histopatolojik Bulgular Kursu' düzenlendi.
Türk Tabipler Birli i'nce 10 puanla kredilendirilen kongreye 254 kayıtlı üye 66
refakatçi ile katıldı. Kongre sonrası düzenlenen sosyal programda bir önceki yılda
da oldu u gibi yine Altın Orfoz Oteli'nde 2 güzel gün geçirildi.
1-2-3 Haziran 2000 tarihlerinde düzenlenen 3'üncü Çukurova Dermatoloji
Günleri'nin ana konusu 'Psoriasis' idi. Psoriasis 4 ayrı oturumda tüm yönleri ile 17
ö retim üyesi tarafından anlatıldı ve tartı ıldı. 'Uygulamalı Botox', 'Hyloform ve
Glikolik Asit ile Peeling' sertifika programları ile 'Kollajen Doku Hastalıklarında
Temel Histopatolojik Bulgular' kursu düzenlendi.

Türk Tabipler Birli i'nce 7.5 puanla kredilendirilmi olan kongreye 357 kayıtlı üye,
52 refakatçi ile katıldı. Kongre sonrası düzenlenen program Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nde gerçekle tirildi. 246 katılımcı ile sınırlı olan sosyal programda
Bellapais Manastırı'nın gizemli ortamında Sayın Mehmet Yalçın'ın arap
degüstasyonu konulu konferansından sonra manastır bahçesinde gün batımına
kadar müzik e li inde Kıbrıs'a özgü yemekler (Helim peyniri, eftali kebabı gibi)
yenildi ve de i ik araplar tadıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gecemiz,
tarihi Girne Kalesi'nin avlusunda gerçekle tirilen ola anüstü ak am yeme i ile
sonlandı. ılk gün ve dönü sırasında düzenlenen turlarda Kıbrıs Barı Harekatı'na
denizden ilk çıkan birlklerin doktoru olarak anılarım tekrar canlandı, özellikle
Çıkartma Plajı'nda ve ehitlik'te e imle beraber duygusal ve hüzünlü anlar
ya adım.
4'üncü Çukurova Dermatoloji Günleri ise 30-31 Mayıs ile 1-2 Haziran tarihlerinde
yine Adana'da bu defa farklı bir ortamda Seyhan Nehri kıyısındaki HiltonSA
Oteli'nde yapılacaktır. Kongrenin ana konusu olan 'Mantar Hastalıkları' tüm
yönleriyle tartı ılacak, de i ik konularda satellit simpozyumlar ve yuvarlak masa
toplantıları düzenlenecektir.
Kongre sonrası sosyal program daha öncekilerden daha de i ik bir ortamda
düzenlenecektir. Bu sosyal program içerisinde 'Kommagene Krallı ı'na ait Kahta
ve civarındaki antik yöreler gezilecek, 'Nemrut'ta gün do u u izlenecek, 'Atatürk
Barajı' ve ' anlıurfa' ziyaret edilecek, gece anlıurfa'da konaklanacak ve bu
konaklamada 'Sıra Gecesi' düzenlenecektir. Ertesi gün (2 Haziran) Gaziantep'in
tarihi yerleri gezilecek, müzedeki 'Zeugma-Belkıs Mozaikleri' görülecektir.
Doktorlar genellikle ba kaları için çalı an, ya ayan ve zaman ayıran, kendileri
için ayırdıkları zamanı ise oldukça kısıtlı olan insanlardır. Bu güne kadar
düzenledi imiz kongrelerde bilimsel içeri in yanına sosyal içeri i de katarak
kongre üyelerine 2-3 günlük dinlenme fırsatı ve dostlarını daha çok görme
olana ı sa lamaya çalı tık.
'4'üncü Çukurova Dermatoloji Günleri'nin de bilimsel ve sosyal etkinlikler
yönünden anılarınızda uzun yıllar Çukurova sıcaklı ı ile kalaca ını umuyor,
saygılar sunuyorum.

