TOTBİD Dergisi

DERNEK BAŞKANI’NDAN...
Değerli Ortopedi ve Travmatoloji Ailesi,
Merhaba…
TOTBİD Dergisindeki ilk “Dernek Başkanı’ından” yazıma, tüm meslektaşlarıma selam, saygı ve sevgilerimle
başlamak istiyorum.
27 Ekim 2017 günü Genel Kurulumuzda yapılan seçimlerde, siz meslektaşlarımızın güveni ve onayı ile TOTBİD
Yönetim Kuruluna seçildik. Bana göre seçimleriyle uyumlu ve güçlü bir yönetim kurulu oluşturduğunu
düşündüğüm Genel Kurulu Üyesi tüm meslektaşlarıma teşekkürü borç bilirim. Onursal başkanımız Prof. Dr.
Rıdvan Ege tarafından kurulduğu günden bugüne, derneğimizin bugünkü seviyesine ulaşmasında emeği geçen,
bizden önceki tüm yönetim kurullarına da minnetle teşekkür ederiz. Büyük ve güçlü bir derneğin yönetimine
seçildiğimizin bilincinde olup, iki yıllık görevimiz süresince yapacağımız icraatlar ile, Ortopedi ve Travmatoloji
ailesinin güvenine layık olmaya çalışacağız.
Bizden önceki TOTBİD yönetim kurulları gibi, bizim de hedeflerimizin olduğunu bilmenizi isterim.İlk hedefimiz
mevcut rutin işleyişin aksamadan sürdürülebilmesi olacaktır. Bir sonra ise, bazı konuların üzerinde biraz
daha fazla durmayı düşünüyoruz. Bu konuların belli başlıcaları; “Ortopedi ve Travmatoloji ailemizin birlik
ve beraberliğini daha da pekiştirmek”, “Meslektaşlarımızın etik çalışma ilkelerine destek ve gayret vermek,
yanlışlıklarla mücadele etmek”,“Ortopedi ve Travmatoloji alanında yapılan aşırı toplantı sayısını azaltmak” ve
“TOTBİD giderlerinden tasarruf yapmak” olacaktır.
TOTBİD Dergisinin yönergesine göre dernek başkanı, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği adına
derginin sahibi ve yazı işleri müdürü olmaktadır. Dernek yönetim kurulu üyeleri ise derginin yayın kurulunu
oluşturmaktadır. Bu demektir ki, iki yıl süresince 12 kez bu sayfada birlikte olacağız.
TOTBİD Dergisi 2002 yılından beri düzenli bir şekilde çıkmakta olup son beş yıldır, yılda altı sayı olarak yayın
hayatını sürdürmektedir. Önceleri olduğu gibi dergi içeriğinde değişik konularla oluşturulan derlemelerin
yerine, günümüzde belli bir konuda Davetli Sayı Editör’lerinin koordinatörlüğünde derlemeler yer almaktadır.
Dergimizin 2017/5 sayısının konusu “Çocuklarda Ayak Sorunları” olup, Davetli Sayı Editörü ise Doç. Dr. Ali
Turgut’tur. Okuyucuların beğenisini kazanacağına inandığım, başarılı ve yararlı bir sayı oluşturan Davetli Sayı
Editörüne ve dergimizin yayımlanmasında özveriyle emeği geçen Dergi Editörüne, Yardımcı Editörlere, Teknik
Kurul üyelerine ve Yayın Kuruluna da teşekkür ederim.
Saygı ve Sevgilerimle…
Prof. Dr. İrfan Öztürk
TOTBİD Yönetim Kurulu Başkanı
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