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Beﬂinci EADV Bahar Simpozyumunun Ard›ndan
After the Spring EADV Symposium
M. Ali Gürer
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dal›, Ankara, Türkiye

EADV’nin 5. Bahar Simpozyumu 22-25 May›s 2008
tarihleri aras›nda ‹stanbul’da düzenlendi. Lütfü
K›rdar Kongre Merkezinde organize edilen simpozyum büyük baﬂar› ile tamamland›. ‹stanbul’un
merkezinde yer alan kongre merkezi gerek çevredeki çok say›da otellere yürüyüﬂ mesafesinde olmas› ve de gerekse ‹stanbul’un tarihi ve turistik
yerlerine buradan kolayca ulaﬂ›labilmesi, bo¤aziçinin hemen yan›nda yer almas› kat›l›mc›lar›n hem
simpozyumun bilimsel ortam›ndan ve hem de
‹stanbul’un güzelliklerinden daha fazla yararlanmalar›n› sa¤lad›.
Simpozyum 22 May›s 2008 tarihinde “Sister Society”
Toplant›lar› ile baﬂlad›. Aç›l›ﬂ töreninden hemen
önce ABD’den Prof. Stefan Katz’›n. ’Advances and
opportunitues in skin biology and skin disease research’ isimli konferans› yüksek bilimsel seviyesi
nedeni ile dikkatle takip edildi. Aç›l›ﬂ töreninde
Simpozyum baﬂkan› Prof. Dr. Mehmet Ali Gürer ve
EADV baﬂkan› Prof. Alberto Giannetti’nin aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›n ard›ndan ﬁaman grubunun muhteﬂem gösterisi zevk ile izlendi. Aç›l›ﬂ törenini stand
alan›nda düzenlenen aç›l›ﬂ kokteyli izledi. 23 ve 24
May›s tarihlerinde simpozyumun bilimsel oturumlar› devam etti. ‹stanbul’un güzel havas›, bo¤aziçinin doyulmaz güzelli¤i, tarihi ve turistik yerlerin
çoklu¤una ra¤men bilimsel oturumlar büyük bir
dinleyici kitlesi taraf›ndan takip edildi. Simpozyum
boyunca dermatolojinin güncel konular› alt› özel
konferans,18 simpozyum, 17 seminer, 6 ö¤le
yeme¤i oturumu, 3 yenilikler ve 4 satellit simpozyumda geniﬂ olarak tart›ﬂ›ld›.

5. EADV Bahar Simpozyumu’nun en önemli özelliklerinden birisi kat›l›m›n çok yüksek oluﬂu idi. 75 ülkeden 2983 kay›tl› kiﬂi simpozyumu takip etti. Bunlar›n 2600’ü dermatolog idi. Türkiye’den kat›lan
dermatolog say›s› 550 civar›nda idi. Kat›l›mc›lar
simpozyumun bilimsel katk›lar› yan›nda k›sa bir sürede olsa ‹stanbul’u yaﬂaman›n zevki ile tekrar gelmek ümidi ile ülkelerine döndüler.
Simpozyumun gala yeme¤i 1001 direk sarn›c›nda
düzenlendi. Bizans imparatoru Konstantin taraf›ndan ‹stanbul’un ilk su sarn›c› olarak yap›lm›ﬂ olan bu
fantastik yer yeme¤e kat›lanlar›n büyük ilgisini çekti. Kat›l›mc›lar Enbe orkestras›n›n müzi¤i ile coﬂarak
dans etmenin zevkini yaﬂad›lar. Prof. Gürer ve Prof.
Giannetti k›sa birer konuﬂma yaparak kadehlerini
kat›l›mc›lar›n ve EADV’nin ﬂerefine kald›rd›lar.
Kapan›ﬂ töreninde simpozyum baﬂkan› Prof. Gürer
Türkiye’nin ve Türk dermatolojisinin daha büyük
organizasyonlar› düzenleyebilece¤ini ispat etti¤ini
belirterek oylamas› yap›lacak ilk EADV kongresine
‹stanbul’un aday olaca¤›n› ima etti. EADV bayra¤›n›n Bükreﬂ simpozyumunu düzenleyecek olan
Prof. Dan Forsea’ya verilmesinin ard›ndan baﬂar›
dilekleri ile kapan›ﬂ töreni sona erdi.
5. EADV Bahar Simpozyumu’nun Avrupa’n›n hemen
tüm ülkelerindeki olumlu yank›lar›n› simpozyumun
bilimsel ve sosyal yönden çok baﬂar›l› geçmesi nedeniyle gelen çok say›daki tebrik ve teﬂekkür mesajlar›ndan anl›yoruz. Böylece Türkiye ve Türk Dermatolojisi baﬂar›l› bir organizasyona imza atm›ﬂ olman›n
hakl› gururunu yaﬂ›yor ve gelece¤e her yönden ve
her zamankinden daha fazla ümitle bak›yor.
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