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De¤erli meslektafllar›m,
Derne¤imizin 75. kurulufl y›l›n› kutlarken,
dergimizde, WEB sayfam›zda, simpozyumda ve ayl›k toplant›larda hep birlikte olman›n, sizlerin deste¤ini hissetmenin k›vanc›yla yönetim kurulu olarak hepinize teflekkür
ve selamlar›m›z› sunuyoruz. Dernek yönetim
kurulu olarak bizden öncekilerin yapt›klar›
hizmetleri hep daha ileriye götürmeyi, sizlere daha iyi hizmet etmeyi amaç edindik ve
bu yolda çal›flmaya da devam ediyoruz.
‹kinci ba¤›ms›z toplant›m›z olan Dermatoloji
2005 Bahar Simpozyumu, umuyoruz, desteklerinizle verimli ve doyurucu bir toplant›
olarak geçer. Yerli ve yabanc› seçkin konuflmac›lar›n yer ald›¤› toplant›m›z düzenleme kurulumuzun yo¤un emekleriyle çok
özenli bir flekilde haz›rlanm›fl ve sizlere sunulmufltur. Bütün olumsuzluklara karfl›n, verilen eme¤in, bir bilimsel toplant›ya yaklafl›mdaki ciddiyeti, tevazu, özen ve sayg›n›n,
etik de¤erlerin korunmas›n›n sizler taraf›ndan yeterince takdir edilece¤ini umuyoruz.
Kongremizin 4. gününde gerçeklefltirilecek
olan Lazer kursumuzun da daha önceki
dermoskopi kursu kadar olmasa bile baflar›l› ve verimli geçece¤ini umuyoruz. Kurslar›m›z›n say›s›n› art›rmak hep gündemimizde
bulunmakla birlikte gerek zaman (Neredeyse her ay bir kongre veya simpozyum var)
gerek kaynak (masraflar›n tamam›n› sizlere
yans›tmamaya çal›fl›yoruz) ve gerekse de
e¤itimci bulabilme zorluklar› ve maalesef
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sorumluluklar›n az kifli taraf›ndan paylafl›labilmesi nedeniyle istedi¤imiz düzeye henüz
ulaflamaman›n s›k›nt›s› yaflamaktay›z.
Dergimizin geldi¤i yer ve düzey san›yorum
hepiniz taraf›ndan takdir edilmektedir ve
daha da ileriye götürülecektir. Ayr›ca bu sene bafllat›lan MD Consult kaynak kullanma
sisteminin de çok yararl› olaca¤›n› düflünüyoruz. Bu sistemin derne¤imize maliyeti
baflvuran 50 kifli için 6000 Amerikan Dolar›d›r ki bu miktar önemli bir mali yüktür. Derne¤imiz ILDS (International League of Dermatological Societies) birli¤ine üye olmufl
ve 4 delege ile temsil hakk› kazanm›flt›r.
ILDS yönetimi taraf›ndan ülkemize Ortado¤u masas›nda yer uygun görülmüfl ve konumumuzun ve oyumuzun daha güçlü olaca¤› gerekçe gösterilmifltir. Dernek yönetimi olarak konuyu inceleyip, yerimizin kesinlikle Avrupa masas›nda olmas› gerekti¤i yönünde yan›t yaz›lm›fl ve yerimizin Avrupa
masas›na al›nd›¤›n› bildiren karfl› yan›t elimize ulaflm›flt›r.
Dernek yönetim kurulu olarak hizmetlerimizden herkesin yararlanabilmesi, kendi
paralar›yla da rahatl›kla kat›labilmeleri için,
hep ulafl›labilir kat›l›m ücretleri ile çal›flmay›
ilke edindik. Kazan›lan paralar›n tümü (simpozyum, kurs, dergi reklamlar›) derne¤imize k almakta, hiçbir farkl› kurulufla (üniversite, e¤itim hastanesi vb.) harcanmamakta,
ticari kurulufllara veya kiflilere kalmamakta,
dolay›s›yla yine sizlere dönmektedir. Büt-
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çelerimiz gerek dergimizde ve gerekse WEB sitemiz
olan www.turkderm.org da tam bir saydaml›kla yay›nlanacakt›r.
Gördü¤ünüz gibi hizmet için at›lan her ad›m›n karfl›l›¤›nda ciddi kaynak kullan›m› gerekmektedir. Dergimizin gelir kaynaklar› ise çok az bir rakam olan üye
ödenekleri, dergiden gelen ba¤›fllar ve kongre gelirleridir. Hizmetlerimizin daha da ileriye gidebilmesi ve
aksamamas› için üye ödeneklerinizi yat›rarak, simpozyumlarda kendi kat›l›mlar›n›zla ve ilaç firmalar›n›
derne¤in toplant›s›na kat›lmaya yönlendirerek kaynaklar›m›z› art›rmaya katk›da bulunman›z da görev ve
sorumlulu¤un sizlere düflen k›sm› ve derne¤imizi
desteklemenin en önemli yoludur.
Bunun yan› s›ra derne¤imizin genel kurullar›na kat›larak oy kullanman›z, çal›flma gruplar›nda yer alarak
sorumluluk alman›z ve görevleri bizimle paylaflman›z
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derne¤imizin daha güçlü ve etkin hale gelmesini
sa¤layacakt›r.
Bu arada camiam›z›n en önemli sorunlar›ndan biri
olan çok bafll›l›k ve otorite kayb›n›n çözümlenebilmesi için derne¤imizin ön ayak olmas› ve Türk Dermatoloji Derne¤i ve genel dermatoloji amaçl› di¤er dört
derne¤in de uygun görmeleri ve destekleriyle simpozyumumuzun ilk günü akflam› bir toplant› düzenledik. Bu toplant›ya alt› derne¤in yönetim kurulu
üyeleri kat›larak ortak bir düflünce platformu oluflturma ve sonras›nda da ortak davran›fllar benimseme
yolunda ilk ad›m› atmaya çal›flaca¤›z. Umar›z bu toplant› sonucunda istedi¤imiz verim al›nabilir ve dernekler aras› iflbirli¤i dönemi de bafllar.
Sayg›lar›mla.
Prof.Dr. Ertu¤rul H. Aydemir
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