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De¤erli meslektaﬂlar›m,
Deri ve Zührevi Hastal›klar› Derne¤i olarak
bu y›l düzenledi¤imiz Dermatoloji 2003 Bahar Simpozyumuyla, kâr amac› düﬂük, ücretleri düﬂük, hizmet ve kalite yönü a¤›rl›kl› olan
yeni bir bak›ﬂ aç›s› ve anlay›ﬂ›n öncüsü oldu¤umuzu düﬂünüyoruz. Bu toplant›da kat›l›m ücretlerini çok düﬂük tuttu¤umuz gibi,
derne¤e üyelik ödeneklerini düzenli ödeyenleri de ödüllendirecek ﬂekilde bir ücret sistemi uygulad›k ve firma kat›l›mlar›n› da ayn›
oranlarda ucuz tuttuk. Bunlar baﬂka düzenleyiciler taraf›ndan benimsenmese de biz
dernek yönetim kurulu olarak bu uygulamalar›n önümüzdeki y›llarda devam›nda yarar
oldu¤u kan›s›nday›z. Çünkü biz dernek yönetim kurulu olarak, derne¤imizin temel
amac›n›n meslektaﬂlar›m›za hizmet oldu¤u
düﬂüncesiyle görev yapmaktay›z ve önümüzdeki dönemde de görev verilirse ayn›
ﬂevk ve heyecanla, onur duyarak görevi sürdürmeyi düﬂünüyoruz.
Kongre düzenlemiﬂ olanlar bilirler, bir kongrenin fikir olarak ortaya konmas›ndan, kapan›ﬂ konuﬂmalar›n›n yap›ld›¤› son oturuma
kadar olan süreç (Konu ve konuﬂmac› seçimi, yerin ve sponsorluklar›n ayarlanmas›,
sosyal aktivitelerin programlanmas› vb.), çok
zor, y›prat›c›, gerginlik dolu, çok emek ve özveri isteyen bir süreçtir. Y›llard›r bu iﬂlerin
içinde olan biri olarak son y›llarda dikkatimi
çeken ve beni üzen bir nokta meslektaﬂlar›m›z›n bu kadar emek, özveri ve para sarf›yla
haz›rlanan kongrelere bak›ﬂ aç›lar›nda gelinen noktad›r. Kongreler, yaln›zca firma
sponsorlu¤unda gidilebilen, cebimizden para vermeye k›yamad›¤›m›z birer e¤lenceli
toplant› gibi görülmeye baﬂland›. Düzenledi¤imiz kongrelerde arkadaﬂlar›m›z telefon

aç›p, “Yahu, kusura bakma gelecektim ama
sponsor bulamad›m” diye yak›nmakta veya
“Bana bir sponsor bul da geleyim kongreye” gibi isteklerde bulunmaktalar. ‹stisnas›z
tüm asistanlar›m›z sponsorsuz ad›m atmaz
olurken hocalar›m›z da sevdikleri asistanlara
sevgilerini sponsorlar bularak göstermeye
baﬂlad›lar. Bunun yan› s›ra kongre kayd›n›
yapt›rmadan kongre ve sergi alanlar›na baﬂar›yla s›zan arkadaﬂlar›m›z, “Gündüzüne
gelemiyoruz, bari bir-iki davetiye bul da akﬂam yeme¤ine gidelim” diyen, ücreti yat›r›lmam›ﬂ refakatçilerini üçer beﬂer yemeklere
taﬂ›yan, hatta kendisi de ücret yat›rmad›¤›
halde, ücret yat›rarak o yeme¤i ve e¤lenceyi
hak edenlerin güvenli ve rahat bak›ﬂlar›yla
engelleri aﬂarak yemeklere kat›lan meslektaﬂlar›m›z, kongrelerin (en az›ndan yemeklerinin) renkli kiﬂilikleri olarak varl›klar›n› sürdürmeye devam ediyorlar.
De¤erli meslektaﬂlar›m, kongrelerin, simpozyumlar›n ve benzeri mezuniyet sonras› e¤itimlerin sürdürülebilmesi, yararl› olabilmesi
için düzenleyicilerin karﬂ›l›ks›z harcanan zaman ve emeklerinin yan› s›ra kesinlikle para
gerekir ve yat›rd›¤›m›z kay›t ücretleri bunun
yaln›zca bir k›sm›n› karﬂ›layabilmektedir.
Yurt içi kongrelerde kat›l›m ücretleri hiç de
karﬂ›lanamayacak rakamlar de¤ildir ve lütfen
bunlar› yat›rmaktan kaç›nmayal›m. En son
derne¤imizin kongresinde Uzman için kat›l›m ücreti 80, asistan için 50 milyon TL idi
ve son üç y›l üst üste ödene¤ini düzgün yat›ranlar için yar› ücret uygulamas› da geçerliydi. Buna karﬂ›n baz› arkadaﬂlar›m›z düﬂük
ücret döneminin sonuna kadar (kongreden
önceki son bir ay) sponsor bekleyip, sonra
da 100 milyon TL’ye yükselen ücretin yüksekli¤inden yak›nmay› ye¤lediler. Konaklamalar›n ve yolculuklar›n da ille görkemli otel-
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lerde ve uçaklarla olmas› gerekmektedir. Büyük ﬂehirlerde kaliteli, ucuz otel olas›l›klar›, periferde konukevleri vb.
olanaklar› her zaman bulunmaktad›r, gerekti¤inde iki-üç
kiﬂi paylaﬂ›larak konaklama ücretleri daha da düﬂürülebilir. Sonunda bizim zaman›m›zda diye baﬂlayan cümleme s›ra geldi!!! Bizim zaman›m›zda (asistanl›k ve doçentlik zaman›m›zda) güzel otobüslerle ﬂenlikli yolculuklar yapar, Ankara’da S›hhiye’nin arka taraflar›nda iki-üç
y›ld›zl› otellerde ikiﬂer kiﬂi kalarak Lütfü Tat Simpozyumlar›na kat›l›rd›k, en son Erzurum Kongresinde ana konu
konuﬂmac›s› oldu¤um halde kendi paramla gidip kat›ld›¤›m› da çok iyi an›ms›yorum, hiç de yad›rgat›c› de¤ildi
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ve o y›llarda yapt›¤›m›z kongre, simpozyum masraflar›ndan dolay› da açl›ktan ölmedik.
De¤erli meslektaﬂlar›m, kongre ve simpozyumlar›n,
kurslar›n her türlü mezuniyet sonras› e¤itimleri yarar›na
inan›yorsak (inanmayanlara sözüm yok!), gelin varl›¤›m›zla, fikirlerimizle ve param›zla bu aktivitelere destek
olal›m.
Nice yeni ve güzel, yararl› kongrelerde buluﬂmak
dile¤iyle ve sayg›lar›mla.

