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Sevgili Meslektaşlarım,

9. Ege Dermatoloji Günleri’ni 7-11 Mayıs 
2014 tarihlerinde Marmaris’te Club Turban 
Grand Yazıcı tesisinde gerçekleştirdik. 
Türkiye Dermatoveneroloji Derneği ve Ege 
Bölgesi’ndeki üniversitelerin deribilim, 
anabilim dallarının ortak emeği ile hayat 
bulan ve artık gelenekselleşmiş olan bu 
sempozyuma Adnan Menderes Üniversitesi 
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı 
olarak derneğimiz ile el ele bir kez daha 
ev sahipliği yapmış olmanın mutluluğu, 
coşkusu ve bir miktar da tatlı yorgunluğu 
içerisindeyiz. Altı yıl aradan sonra sevgili, 
meslektaşlarımızı mavi ve yeşil renklerin 
en güzel tonlarının Ege insanı sıcaklığı 
ile harmanlandığı, yöremizin cennet 
köşelerinden Marmaris’te ikinci kez 
ağırlamak bizler için yine büyük bir onur ve 
sevinç kaynağı oldu. 

Temamız “Her yaşta dermatoloji” idi. 
Öğrenmenin de aşkın da yaşı olmadığı gibi 
dermatoz sahibi olmanın da yaşı yoktur 
düşüncesinden hareketle deri ve eklerinin 
fizyolojisi ve patolojik durumlarının yaşa 
göre değişen özelliklerine vurgu yaparak 
gözden geçirmemizi sağlayacak konu 
başlıkları seçtik. Her yaşta dermatoloji 
temamızın bir diğer yüzünü ise her 
yaşta ve  her konumdaki dermatoloğun 
faydalanabileceği bir  bilimsel programın 
kurgulanması oluşturdu. Özellikle deribilimle 
daha yeni tanışmakta olan meslektaşlarımız 
temel girişimsel işlemlerin gözden 
geçirildiği yarım gün boyu süren girişimsel 
dermatoloji kursumuza, kozmetolojik 
becerilerini perçinlemek isteyen genç ve 
dinamik dermatologlar da çok sayıda farklı 
kozmetik işlemi birebir yakından gözleme 
fırsatı yakaladıkları kozmetoloji kursumuza 
yoğun ilgi gösterdiler. Üç gün boyunca 
iki salonda gerçekleşen 19 oturumda 
deribilimin her düzeydeki öğrencisine 
çok sayıda dermatolojik inciler sunuldu. 
Konularında deneyimli ve bizi kırmayarak 
ülkemizin dört bir köşesinden gelen 
konuşmacılarımız ile sürelerini aşsalar da 
sözlerini kesmeye kıyamayan merhametli 
oturum başkanlarımız vardı. Oturumlar 
soru ve katkılarla renklendi. Yüz elliyi aşan 

sayıdaki serbest bildirileri katılımcılarla 
elektronik ortamda paylaştık. En iyi bildiri 
ödüllerimiz sahiplerine kapanış törenimizde 
kavuştular. Bu metin aracılığıyla toplantımızı 
var kılan tüm konuşmacılarımıza, 
oturum başkanlarımıza, kurs direktörü 
ve eğitmenlerimize, bildirili bildirisiz tüm 
katılımcılarımıza bir kez daha teşekkür 
etmek isterim.

Çevresi bu kadar güzel bir ortamda yapılan 
bir etkinlikte biz de çevre dostu olmaya 
özen gösterelim, kağıt tüketimimizi en 
aza indirmeye çaba sarfedelim istedik. 
Bu bağlamda umudun rengi olan mavi 
çantalarımızın içerisine toplantımızın 
tüm dokümanlarını içeren bir dijital 
sempozyum kitabı vasfındaki kompakt diski 
yerleştirdik. Pek çok açıdan örselenmekte 
olan meslektaşlarımıza hayatın tadını daha 
bir doya doya çıkarabilecekleri birkaç gün 
yaşatabilmek için hazırladığımız sosyal 
programın çok yönlü olmasına özen 
gösterdik. Açılış törenimizdeki piyano 
resitali ve takibeden müzikli danslı açılış 
gecesi eğlencesini bir sonraki akşam gece 
matinesinde Uz. Dr. Cüneyt Soyal’ın lezzetli 
“Sinemada dermatoloji” sunumu izledi. 
Gala gecemizde pisti eskittikten sonra hala 
halimiz kalmış olmalı ki kapanış törenimizin 
ardından Rodos adasına uzandık hep birlikte. 
Bu arada kapanış törenimizde çanı gelecek 
yıl 10. Ege Dermatoloji Günleri’ni ortaklaşa 
hazırlayacak olan Pamukkale (Denizli), 
Kocatepe (Afyon) ve 18 Mart (Çanakkale) 
Üniversitelerine kaptırıverdik! Kendilerine 
çok kolaylıklar diliyor ve şairin dizelerine 
atfen en güzel Ege Dermatoloji Günleri 
daha henüz yapılmamış olandır görüşümü 
yineliyorum.

Hedefimiz sizlere bilimsel ve sosyal içeriği 
zengin, günümüzde her zamankinden de 
fazla gereksinim duyduğumuz meslektaşlar 
arası dayanışma ve birliktelik duygusunu 
tattıracak bir etkinlik sunabilmek idi. Hayat 
bayram olsun istiyoruz ama ne yazık ki hergün 
bayram olmuyor. Umarım katılımcılarımıza 
9. Ege Dermatoloji Günleri süresince bir 
deribilim bayramı yaşatabilmişizdir. Bundan 
sonra geriye kalan bir hoş sada ve de birkaç 
resim..

Saygılarımla.
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