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Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalının düzenledi i
'çukurova Dermatoloji Günleri' (30-31 Mayıs Mayıs 2002) yakla makta. Bu
konu ile ilgili ayrıntılı bilgileri ba yazı içinde okuyabilirsiniz.
Bu arada çukurova Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim dalının kurucusu Prof.
Dr. Lütfullah Aksungur' un anısına 'çukurova Dermatoloji Günlerini' ba latan,
camiamıza ça da ve örnek bir dermatoloji klini i kazandıran Prof. Dr. Hamdi
Memi o lu' nun Anabilim Dalı ba kanlı ı görevini Prof. Dr. Varol Aksungur' a
devretti ini ö renmi bulunuyoruz. Prof. Dr. Varol Aksungur' u kutlar, yeni
görevinde ba arılar dileriz.
Derne imizin web sayfası (turkderm.org) artık tam olarak hizmetinize girmi
olup Deri ve Zührevi Hastalıklar Derne i ile ilgili Tüm bilgilere , güncel
haberlere ve linklere buradan ula abilirsiniz.
TÜRKDERM Dergisinin 2000 yılından itibaren Tüm sayıları da yakın bir
gelecekte bu sitede üyelerimizin kullanımına ifreli olarak açılacaktır. Bu
hizmetten yararlanabilmek için yıllık aidatların ödenmi olması gerekmektedir.
Bu sayıdan itibaren yazıların alındı ı tarihe ek olarak kabul tarihleri de bilgi
notu olarak yer alacaktır. Böyle bir uygulamayı ba latmamızın nedeni yazının
geli inden itibaren kabulüne kadar geçen sürecin bazen ne kadar
uzayabilece ine dikkat çekmektir. Bu sürecin uzamasının ba lıca nedenleri
öncelikle derginin yazım kurallarının dikkatlice incelenmemesinden
kaynaklanmakta ve danı man öncesi ön de erlendirmede bazı yazılar yazım
kurallarına takılmaktadır. artların yerine getirilmesinden sonra
danı manlarımıza gönderilen yazıların de erlendirildikten sonra geri dönme
(danı manlarımızın i yo unlu u ile ilgili olsa gerek) süresi farklılıklar
gösterebilmektedir. Düzeltme istenen yazının düzeltilip tekrar incelenmesi de
sürecin uzamasına yol açabilmektedir. Ancak Tüm makalelerin bilimsel
anlamda titizlikle de erlendirildi inden emin olabilirsiniz.
Yıllardan beri kesintisiz olarak derne imizin yayın organı olan TÜRKDERM
bugün sizlerin ve ba langıçtan bu yana Tüm emek verenlerin sayesinde son
derece sevindirici bir düzeye ula mı tır. Dergimizde yayınlanan bazı
makalelerin telif ücreti ödenerek yurtdı ından talep edilmesi (Zeynep Demirçay
ve arkada larının (35-2/2001) Terbinafin ve ıtrakonazolün Onikomikoz
Tedavisinde Uzun Süreli ızlem Sonuçları ba lıklı yazıları, Sibel özaykan ve
arkada larının (35-2/2001) üremi Ka ıntısı Olan Hastalarda Ondansetron ve
Siproheptadinin Etkinli inin Kar ıla tırılması ba lıklı yazıları) onur verici
geli melerdir. Bu geli me 1960' lı yıllardan bu yana harcanan çabaların
bo una gitmedi inin bir göstergesidir. TÜRKDERMe destek ve emek veren
yakın ilgi gösteren Tüm meslekta larımıza çok te ekkür ederiz.

Acı kayıplarımız
Prof.Dr. Nizamettin Erbakan
1915'de Erzurum'da do du. Baba adı Sabri, ana adı Sabire'dir. 1924 senesinde
Afyon'da ilkokula ba lamı sa da 1929'da Kayseri Cumhuriyet ılkolulu'ndan mezun
oldu. 1932 senesinde Kayseri Orta Okulu,1935 senesinde de Trabzon Lisesi'ni bitirdi.
1936 ile 1937 senelerinde stanbul Kimya EnstiTÜsü'ne devam etti. Daha sonra 1938
ve 1943 seneleri arasında stanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne devam ederek
buradan mezun oldu.1944 Haziran'ında Ankara Gülhane Askeri Tatbikat Okulu'na
girdi. 1946 Haziran'ında terhis edilerek aynı ay Sivas Merkez Hükümet Hekimli i'ne
tayin edildi.
13.01.1953 tarihinde de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Klini i'ne
asistan olarak girdi ve 1956 yılında 'Dermatofitozislerin klinik ve laboratuar yönden
incelenmeleri' adlı asistanlık tezi ile bu dalda mütehassıs oldu. 1961 yılında
''Dermatofitozisin etkenleri olan mantarda histopatolojik ve ultramikroskopik
incelemeler ve bunların enfeksiyöziteleri üzerinde incelemeler'' konulu tezini vererek
doçentli e atandı. 1966 yılında fakülte kontenjanından istifade ederek bilgi ve
görgüsünü arttırmak gayesi ile Birle ik Amerika Devletleri North Carolina Durrham'da
Duke Üniversitesi Medical Center'da mikoloji dalında 19 ay çalı ma yaparak servisine
döndü. 1969 yılında 'Dermatofitoziste Alkalen fosfataz bulgulari' isimli Profesörlük
tezini hazırlayarak üniversite Profesörü oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri
ve Zührevi Hastalıkları Klini i'nde kendi kurdu u mikoloji laboratuarında yıllarca
çalı tı ve arastırmalarına devam etti.
1984 yılı ba larında emekli oldu. 22 ubat 2002'de 87 ya ında solunum
yetmezli inden Ankara'da vefat etti. Prof.Dr. Nizamettin Erbakan öncelikle çok
çalı kan ve üretken bir hoca idi. Kendisinin yerli ve yabancı 200 kadar yayını
bulunmaktadır. Halim selim bir tabiata sahip olmakla birlikte, kongrelerde yaptı ı çok
lezzetli konu malar sonrası tartı malarda bir hayli sertle irdi. Karde lerinden birisi
ünlü parti liderlerinden Prof. Dr. Necmettin Erbakan idi. Di er karde i Prof. Dr.
Selahattin Erbakan da zmir Tıp Fakültesi emekli göz hocalarındandı.
Bu çok de erli hocamızın vefatı TürkDermatolojisi için büyük bir kayıp olmu tur.
Camiamiza ve kederli ailesine ba sa lı ı diliyoruz.

Dr. Akbulut Alatan
Daha çok Tabip Odaları ba kanlı ı, Bakanlık Mü avirli i gibi görevler alan ve hekim
hareketleri içinde bulunmu olan meslekda ımız Dr.Akbulut Alatan'ı 28 Ocak 2001'de
kaybettik.
Dr.Akbulut Alatan 1931 yılında Ankara'da do du. ılk okulu Amasya'da orta ö renimini
Ankara'da yaptı, 1957 yılında Ankara Tıp Fakültesi'nden mezun olmasının ardından,
Cildiye ihtisasını ayni hastanede tamamlayarak, 1962'de stanbul Vak F Gureba
Hastanesi'ne tayin oldu. Aynı yıl Ankara'da SSK Hastanesi'ne döndü. 1969-73 yılları
arasındaki iki dönem ATO Yönetim Kurulu üyeli i yaptı. 1974 yılına kadar Ankara'da
görev yaptı. 1974-78 yılları arasında zmir'de bulunan Alatan 1974-76 yıllarında zmir
Tabip Odası Onur Kurulu üyeli i yaptı. 1978'de yeniden Ankara'ya dönerek Dr.Engin
Tonguç ile birlikte Meslek Hastalıkları Hastanesi kurulu unda bulundu. Aynı yıl

Ankara Sa lık Müdürü oldu ve ertesi yıl Sa lık Bakanlı ı mü avirli ine atandı, Deri ve
Zührevi Hastalıkları Dispanseri'ne tayininden sonra 1982'de emekli olmu tu.
Rahmetle anarız.
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