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De¤erli Meslektafllar›m, 

Dergimizin sizlere ulaflt›¤› ilk y›l›nda Türk Dermatoloji Der-
ne¤i Yönetim Kurulu ad›na sizlere merhaba derken çal›flma-
lar›m›zdan da k›saca bahsederek, derne¤imizin bugününü
özetlemek istiyorum. Büyük bir onurla görev yapt›¤›m›z üç y›l
içerisinde derne¤imizi öncelikle üyeleriyle sürekli temas için-
de olan bir kurum haline getirmeye çal›flt›k. Bu amaçla derne-
¤imize ait bir web sayfas› oluflturduk ve logo belirledik. S›k s›k
elektronik postalar göndererek görüfllerinizi sorduk, bir genel
kurulumuzda elektronik oylama yöntemi ile kapsaml› bir anket
yapt›k ve kararlar›m›z› olabildi¤ince sizlerden gelen görüfl ve
önerilerden yola ç›karak ald›k. Türk Dermatoloji Dergisi’nin eli-
nize ulaflan ilk say›lar› da sizlerin iste¤i ve editörümüz Serap
Utafl’›n gayretleriyle ortaya ç›kt›. Derne¤imizin önemli bir eksi-
¤i bilimsel bir dergisinin olmamas›yd›. O da bundan sonra dü-
zenli olarak elinize ulaflacakt›r. Sizlerin katk›s›yla dergimizin gi-
derek geliflece¤ini umuyoruz.

Dernek Yönetim Kurulu olarak, meslektafllar›m›z›n sorun-
lar›na ve özlük haklar›na sahip ç›kmay› görev bildik. Bunun
için özellikle Sa¤l›k Bakanl›¤› ile birçok görüflmemiz oldu ve
yaz›flmalar yap›ld›, zaman zaman hukuksal yollara baflvurmak
zorunda bile kald›k. Alan›m›zla ilgili olarak dernekten katk›
bekledi¤iniz tüm sorunlar› info@turkdermatoloji.org adresine
iletebilece¤inizi bir kez daha belirtmek istiyorum.

Ulusal kongrenin nerede düzenlenece¤ini ilk kez sizlerin
oylar› ile belirledik ve bu uygulaman›n bundan sonra da de-
vam etmesini hedefliyoruz. Konya’da 2008 y›l›nda yap›lacak
olan ulusal kongremize yo¤un bir kat›l›m bekliyoruz.

Derne¤in gelirini önemli ölçüde artt›rarak bunu dermato-
loglar için kullanmaya çal›flt›k. Ulusal kongremize ve uluslar
aras› kongrelere kat›l›m için giderek artan say›da burs sa¤la-
d›k. Yurt d›fl›ndaki e¤itim kurumlar›nda belirli süre çal›flacak
meslektafllar›m›za burs vermeye bafllad›k. Ülkemizde yap›lan
araflt›rma projelerine destek sa¤lad›k. Bu desteklerin önü-
müzdeki y›llarda hem say›ca hem de miktar olarak artt›r›lma-
s›n› hedefliyoruz. Kurumsallaflma ad›na bütün bu desteklerin
yaz›l› bir kural› olmas› için Ankara’da yap›lan Ara Genel Ku-
rul’da oylar›n›za sundu¤umuz bir yönerge haz›rlad›k. Derne¤e
bir asistan temsilcisi belirledik, hatta asistanlar›n kendi temsil-

cilerini seçmesini sa¤lad›k ve böylece uzmanl›k ö¤rencilerinin
sorunlar›n› bize kolayca iletebilmesini hedefledik.

Derne¤imizi Ankara’da bir “dernek merkezi’’ne kavufltur-
duk. Art›k, Türk Dermatoloji camias›n›n arflivinin tutulabilece-
¤i ve bir bölümü zaman içinde ‘’Dermatoloji Müzesi’’ne dö-
nüfltürülebilecek bir merkezi var. Dernek merkezinde sürekli
görev yapan bir sekreter olmas› da üyelerimizle haberleflme-
yi kolaylaflt›rmak aç›s›ndan önem tafl›yor.

Üniversite ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› olarak uzmanl›k
e¤itimi veren kurumlar›m›za web sitemizde yer verdik, henüz
web sayfas›nda yer almayan kurumlar›m›za da kat›lmalar› ko-
nusunda ça¤r›m›z› yineliyoruz. 

Dermatoloji E¤itimi’nin gelifltirilmesi için çal›flan Yeterlilik
Kurulu’na destek sa¤lad›k. ‹lk kez bu y›l için kurulun istekleri-
ne paralel bir e¤itim kursu bafllatman›n haz›rl›klar› içindeyiz.

Türkiye’de dermatolog say›s›n› ve da¤›l›m›n› belirlemeye
yönelik çal›flmalar›m›zda sona yaklaflmak üzereyiz. Bu konu-
da da deste¤inizi bekliyoruz.

Camiada birlefltirici olmay› hedefledik. Alan›m›zda faaliyet
gösteren tüm derneklerin bir araya geldi¤i bir yap› oluflturma-
ya çal›flt›k, ama maalesef bu konuda bir ilerleme kaydedeme-
dik. Buna ra¤men, tüm dermatologlar›n amaçlar›n›n ortaklafl-
t›r›lmas› ve kongre karmaflas›n›n düzene girmesi konusundaki
elimizden gelen çabay› göstermeye devam edece¤imizi
belirtmek istiyoruz. 

Bu süreç içerisinde sizlerden önemli ölçüde destek gör-
dük. Üç y›l içinde üye say›m›z›n yaklafl›k iki kat›na ç›kmas›n›
ve Antalya’daki son genel kurula kat›l›m›n rekor düzeyde ol-
mas›n› çabalar›m›z›n amac›na ulaflt›¤›n›n önemli göstergeleri
olarak kabul ediyoruz. De¤iflik gerekçelerle Türk Dermatoloji
Derne¤i üyesi olmam›fl tüm meslektafllar›m›za da ulaflmaya
çal›fl›yor ve onlar›n da k›sa süre içinde derne¤imize üye
olaca¤›n› umut ediyoruz. 

Özetle tüm dermatologlar›n sahip ç›kt›klar› ve ait olmak-
tan mutluluk duyduklar› bir Türk Dermatoloji Derne¤i oluflmas›
yolunda ad›mlar atmaya çal›flt›k. Bu hedefin yak›n gelecekte
mutlaka yakalanaca¤›n› düflünüyoruz.
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