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Değerli TÜRKDERM okuyucuları,
TÜRKDERM editörlüğü görevini üstlendiğim 2016’nın ilk sayısının girişinde yazdığım bir cümleyi tekrarlayarak yeni yayın yılının ilk
sayısını sizlere sunuyorum. Evet bir kez daha “Size bu satırları karışık duygular içerisinde yazmaktayım”. Yeni bir yıla başlamanın
getirdiği heyecan TÜRKDERM’in bu sayısından itibaren sürdürmeyi hedeflediğimiz bir ilk ile birleşince katmerli oluyor. Dergimizin
sayfaları ülkemiz dışından konusunda özel bilgi ve beceri birikimine sahip meslektaşlarımızın bizim için hazırladıkları makalelere
kucak açıyor. İlk konuğumuz dermatopatoloji alanındaki deneyimini bir ileri basamak olan sanal dermatopatolojiye taşıyan ve
halihazırda Nordic Institute of Virtual Dermatopathology direktörü olan İzlandalı dermatolog ve dermatopatolog Dr. Ellen
Mooney. Kendisinin titizlikle hazırladığı metnin başta akademisyen meslektaşlarım olmak üzere hepimiz için ufuk açıcı olacağına
inanıyorum.
Bu sayımızda yer alan ve yine tüm dermatologların faydalanacağı bir başka çalışma Türkiye Atopik Dermatit Tanı ve Tedavi
Kılavuzu-2018. Dermatoallerji Çalışma Grubu’ndaki yazarların atopik dermatitle ilgili 1980-2018 yılları arasında yayımlanan
tüm literatürü incelemelerinin ardından, Türkiye’deki deneyimlerden de yararlanarak hazırladıkları konsensus önerilerini bolca
tartışarak olgunlaştırdıkları bu uzlaşı metni sayesinde atopik dermatiti enine boyuna gözden geçirebileceksiniz.
Ülkemizden ve dünyanın bir başka ucundan meslektaşlarımızı sayfalarında buluşturmayı başaran dergimiz ne yazık ki yine yeni
bir yıla siyah şeritli bir sayfa ile başlıyor. Deribilim camiamızın en köklü bir derneği olan Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği’nin
uzun yıllar başkanlığını yapmış olan Agop Hocamızı kaybettik. Bu kayıp tüm camiamız için çok önemli muhakkak, ama Deri ve
Zührevi Hastalıklar Derneği ve çok emek vermiş olduğu, desteklediği TÜRKDERM için daha da bir can yakıcı. Dermatolojik bilgi
ve beceri birikimini insan sevgisi ile yoğurmasını bilen ve yakın uzak tüm Türkiye dermatologlarına katkısı olan sevgili hocamız
Prof. Dr. Agop Kotoğyan ışıklar içerisinde uyusun. Avusturyalı müzik adamı Gustav Mahler’in dediği gibi “Gelenek küllere
tapmak değil ateşi korumaktır”. Bizim de başta Agop Hocamız olmak üzere üzerimizde emeği olan tüm hocalarımız için hiç
kesintisiz sürdürmemiz gereken görevimiz, dermatoloji geleneğini yaşatmak, içimizdeki bilim ve hekimlik alevlerini hep canlı
tutmak olmalıdır.
Yeni yılın sizlere TÜRKDERM dergimizin de katkısıyla verimli geçecek bir meslek yaşantısı getirmesini diler, saygılarımı sunarım.
İyi okumalar!
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