Editörlerden
Değerli Çocuk Cerrahları,
Bu yılın ikinci sayısı ile yine huzurunuza çıkmanın kıvancını paylaşıyoruz. TUBITAK indeksine
girdikten sonra yayın akışı ve kalitesinin artışı hepimizi mutlu ediyor.
Geçen sayımızda da belirttiğimiz gibi, ulusal değerlere önem ve öncelik vermemiz her ne
denli vazgeçilmez politikamız olsa da, dergimizi yakın bir gelecekte İngilizce olarak çıkarma
kararındayız. Bu durum, ne yazık ki yurt dışı indekslere girme isteğimiz nedeniyle, artık gerekli
bir koşul haline gelmiş bulunuyor.
Bildiğiniz gibi ilk planda, öncelikle olgu sunumu kapsamına giren çalışmaları İngilizce olarak
göndermenizi istiyoruz.
Gerçekleşen son TÇCD Genel Kurulu’nda yeni dönemin yönetim kurulumuz belirlenmiştir. Buna
göre, yeni yönetim kurulumuz kendi arasındaki görev dağılımını:
Hüseyin İlhan (Başkan)
Çiğdem Ulukaya Durakbaşa (2. başkan)
Orkan Ergün (Önceki başkan)
Tutku Soyer (Genel sekreter)
Müjdem Nur Azılı (Sayman)
Ahmet Kazez (İletişim sorumlusu)
Abdülkerim Temiz (Eğitim sorumlusu)
olacak şekilde belirlemiştir. Yeni yönetim kurulumuza ve bu arada dergimizin yeni editörü, TÇCD
Başkanı Hüseyin İlhan’a başarılar dileriz.
Bu arada, önceki yönetim kurulunun hizmetlerinden de kısaca bahsetmeliyiz. Zor bir dönemde,
olağan dışı koşullar altında görev yapmışlardır. Ulusal etkinliklerde, ilk kez derli toplu bir kaynak
kitap basımında başarılı bir çalışma yürütmüşlerdir. Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıldönümü
kapsamında, EUPSA Avrupa Çocuk Cerrahisi Kongresi’nin İzmir’e alınması, gelecek WOFAPS
Dünya Çocuk Cerrahisi Kongresi’nin Antalya’ya kazandırılması önemli başarılardır. Bu kongreler
için rekabet içinde olduğumuz diğer ülkeler, dünyada politik, siyasi ve ekonomik alanda
ülkemize oranla, çok daha sözü geçen ülkelerdi. Ama derneğimizin etkin çalışmaları ile bu konu
ustalıkla ve başarı ile sonuçlandırılmıştır.
Önceki yönetim kurulumuz PEDURO yönetim kurulu üyeleri ile birlikte son yıllarda pek de
yapamadığımız, dergimizin yeniden yapılandırma online toplantısının da düzenlenmesinde
önemli rol oynamışlardır. Bu toplantı dergimizin yayın hayatına devamı ve etkinliğinin artması
konusunda önemli bir destek sağlamıştır. Bu nedenle başta bir önceki editörümüz ve TÇCD
başkanı Orkan Ergün’e ve tüm önceki yönetim kurulu üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.
Bölünmeden, her zaman birlikte hareket eden TÇCD derneğimizin, bu güne kadar olduğu gibi,
bundan sonra da her biri bir öncekini aratmayacak düzeyde başarı ile görev yapan, daha nice
yönetim kurullarıyla yaşamını sürdürmesini diliyoruz.

Corona virüs yayılımının, bazı hatalı uygulamalar nedeni ile yeniden tepe noktaya çıktığı
şu günlerde, kendinizin ve ailenizin sağlığına her zamankinden daha çok önem vermenizi
diliyoruz.
Ülkemizin kuraklık, kontrolsüz göçmen akını ve hastalıklarla mücadele etmek zorunda kaldığı
çok zor günler geçiriyoruz. Üstüne üstlük, bizler için her zaman bir öncelik olan, yurt dışı
kongrelere katılım konusunda da sorunlar ve engellemelerle karşılaşıyoruz.
Bu zor, daha önceleri hiç yaşamamış olduğumuz güç dönemi, beden ve akıl sağlığımızı koruyarak,
minik hastalarımıza her zaman gösterdiğimiz ilgimizden ve iyi hekimlik ideallerimizden hiçbir şey
yitirmeksizin geçirmeyi diliyor, esen kalın diyoruz...
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