Dernek Baþkanýndan

Deðerli Meslektaþlarým
Derneðimizin ilk yayýn organý TOTBÝD Dergisi bu sayýsý ile beþinci yýlýný tamamlamaktadýr. Prof. Dr. Mümtaz
Alpaslan TOTBÝD Baþkaný olduðu 2002 yýlýnda Baþ Editörlük görevini üstlenerek Prof. Dr. Reha Tandoðan ile
birlikte TOTBÝD Dergisi'nin ilk sayýsýný çýkarmýþlardýr.
Ortopedi ve travmatoloji alanýnda hepimizi gururlandýran ulusal bilgi birikimini düzenli bir yayýnla meslektaþlarýmýzla paylaþmak fikrinden yola çýkýlarak dil sorunu nedeniyle kaynak sýkýntýsý çeken araþtýrma görevlileri
ve diðer meslektaþlarýmýza güncel konular içeren Türkçe bir kaynak oluþturmak amaçlanmýþtýr.
Alt branþlarýmýzda konularýnýn uzmaný olan bilim insanlarýndan derleme makaleler talep edilerek engin deneyimlerini aktarmalarýna ve meslektaþlarýmýz ile paylaþmalarýna olanak saðlanmýþtýr. Dergide yer alan makalelerde bilimsel çeþitlilik ve zenginlik ön planda tutulmuþtur. Makalelerde orijinal fotoðraf ve þekillere yer verilmiþ,
orijinal olmayan þekillerin sahiplerinden ise telif hakký için izin alýnmýþtýr. Dergi standardýna uymayan þekiller
yazarlarýnýn da onayý alýnarak tekrar çizilerek anlaþýlýr hale getirilmiþtir. Makalelerdeki tüm kaynaklar titizlikle veri
tabanlarýndan tek tek kontrol edilmiþtir. Her biri yaklaþýk 80 sayfa olan ve 115 gram mat kuþe kaðýda basýlan
TOTBÝD Dergisi'nin hem içerik hem de kalite açýsýndan okuyucusunun beðenisini kazanmasý için gereken
hiçbir þeyden kaçýnýlmamýþtýr.
Geniþ uzman kadrolarýn gerçekleþtirebileceði bu editoryal iþlemlerin tümünü yýllarca birkaç arkadaþýmýz büyük
bir özveri ve titizlikle üstlenmiþlerdir. Baþlangýç yýlýnda Prof. Dr. Mümtaz Alpaslan ile birlikte Editör olarak
dergimizin çýkarýlmasýný saðlayan Prof. Dr. Reha Tandoðan daha sonra kendisine yardýmcý olan Dr. Oðuz
Karaeminoðullarý ve Dr. Mehmet Hakan Özsoy ile dergimizin yayýn hayatýný devam ettirmiþlerdir.
Baþkanlýðý döneminde bir çok ilki gerçekleþtiren Baþ Editör Prof. Dr. Mümtaz Alpaslan'a, yoðun idari ve
akademik etkinlikleri arasýnda üstlendiði Editörlük görevinin sorumluluðunu eksiksiz olarak yerine getiren Prof.
Dr. Reha Tandoðan'a ve yardýmcýlarý Dr. Oðuz Karaeminoðullarý ile Dr. Mehmet Hakan Özsoy'a derneðimiz ve
meslektaþlarýmýz adýna teþekkür etmeyi borç biliyorum.
Ulusal ve uluslarasý platformdaki yoðun çalýþmalarý nedeniyle 04 Temmuz 2006 tarihinde kendi isteði ile
dergimizdeki görevini noktalayan Prof. Dr. Reha Tandoðan'ýn yerine TOTBÝD Yönetim Kurulu bu alandaki bilgi
ve deneyimlerini uluslararasý düzeyde kanýtlamýþ olan Prof. Dr. Feza Korkusuz'un TOTBÝD Dergisi Baþ Editörü
olmasýný kararlaþtýrmýþtýr. Kendisini kutluyor ve yürekten baþarýlar diliyorum.
Prof. Dr. Feza Korkusuz Editörlüðünde çýkartýlan bu sayýdan sonra dergimizin temel amaçlarýndan uzaklaþmadan planlarýný olgunlaþtýrmaya çalýþtýðýmýz yeni hedeflerimizi bir sonraki sayýda sizlerle paylaþacaðýz.
Sizlerden aldýðýmýz güç ile yeni bir ekip ve yeni bir heyecanla yolumuza devam ediyoruz.
Mesleki ve özel yaþantýnýzda baþarý ve esenlikler diler saygýlarýmý sunarým.
Prof. Dr. Bülent Alparslan
TOTBÝD Baþkaný
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