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Olgu sunumu: Türkderm’de hoşgeldin erupsiyonu
Case report: An eruption of welcomes in Turkderm

Sevgili meslektaşlarım, değerli Türkderm okurları,
Bu yılın ilk olgu sunumunu yapmanın heyecanı içerisindeyim. Her sunum, her bilimsel paylaşım doğasında bir miktar heyecan
barındırır. Ancak benim şu anki hissiyatım ortalama bir sunum heyecanının ötesinde; belki de heyecan yüklü bir mutluluk olarak
ifade etmek daha doğru olacak.
Olgumuz Türkderm; 54 yaşında bir Türkiye Cumhuriyeti ürünü. Bugüne kadar kesintisiz çalışarak siz dermatologlara alanımızdaki
yenilikleri aktarmış. Bizimle şimdi paylaştığı ise kendisinde neredeyse bir erupsiyon halinde ortaya çıkan yenilikler. Herbir yeniliğe
ayrı birer hoşgeldin diyoruz:
Öncelikle yeni yıla, huzurlu ve üretken yaşamayı umut ettiğimiz 2017’ye: Hoşgeldin yeni yıl!
Bir yılı aşkın bir süredir son düzenlemeleri ile uğraştığımız ve sizlere ulaştırdığımız Türkçe baskıyı sekteye uğratmadan internet
ortamında tümüyle İngilizce yayınlanacak olan “Turkderm English” 2016 yılındaki deneme sürüşünden sonra bu sayımız ile dünya
dermatoloji trafiğine çıkıyor. Bağlantı adresimiz:
http://journal.turkderm.org.tr/eng/
Hoşgeldin “Turkderm English”! Hoşgeldiniz “Turkderm English”’in tüm dünyadan okurları! Welcome!
Kozmetoloji ve dermatolojik cerrahiyi sahiplenmenin yalnızca klinik uygulamada ya da bilimsel toplantılarda kalmaması, basılı
eğitim materyallerimizde yani kitaplarımız ve dergilerimizde de gereken yer ve önemin verilmesi dermatovenereoloji uzmanlığının
geleceği için çok önemli. Bu sebeple Türkderm’de mutad makaleler yanında konu ile ilgili yetkin isimlerinin kısa ipucu, püf noktası
olacak bilgiler aktaracakları 2 yeni sayfayı da 2017’de başlatıyoruz. Bunların biri “Kozmetik sorulara dermatolog yanıtları” başlığı
altında 1. ve 3. sayılarda, diğeri de “Girişimsel dermatolojiden püf noktaları” başlığı ile 2. ve 4. sayılarda yer alacak ve dermatolojik
cerrahi başta olmak üzeri çeşitli girişimsel işlemlerimiz ile ilgili bazı detayları görsellerle zenginleştirilmiş, kısaca 2-3 paragrafı
geçmeyecek şekilde aktaracak. İlk sayfamızı Sayın Doç. Dr. Zehra Aşiran Serdar hazırladı. Bakalım beğenecek misiniz? Bakalım
işinize yarayacak mı?
“Kozmetik sorulara dermatolog yanıtları” ve “Girişimsel dermatolojiden püf noktaları” sayfaları hoş geldiniz!
Son olarak dergimize yardımcı editör olmayı kabul ederek destek veren sayın Prof. Dr. Tülin Mansur ve Sayın Doç. Dr. Meltem
Uslu “Hoşgeldiniz!” Dergimiz sizin özverili çalışmalarınızdan çok yararlanacak. Kolaylıklar diliyorum.
Sayfa bitti hoşgeldinler bitmedi. Devamı gelecek sayıya..
İyi okumalar.
Ekin Şavk
Editör
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