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De¤erli Meslektafllar›m, Sevgili DAS Gönüllüleri,

1999 y›l›nda çekinerek bafllad›¤›m›z Sterilizasyon Dezenfeksiyon Sempozyumu, gördü¤ü yo¤un
ilgi ile her geçen gün daha da büyüyerek, 2007 y›l›nda 5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kong-
resi olarak yaklafl›k 1200 kiflinin kat›ld›¤› büyük bir kongre fleklini alm›flt›r.

Gelinen bu noktada, Say›n Bakan›m›z Prof. Dr. Recep Akda¤ ve de¤erli hocam›z Prof. Dr. Ayhan
Yücel’in onursal baflkan olarak kongremize vermifl olduklar› destek çal›flmalar›m›za güç vermifltir. 

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusunda önderlik yapan Say›n William A. Rutala ve WFHSS’nin
baflkan› Say›n Wim Renders’in deneyimlerini paylaflmak üzere aram›zda olmas› birçok konuyu ilk
a¤›zdan tart›flmam›za da olanak sa¤layacakt›r. Nazik davetimizi kabul ettikleri için kendilerine te-
flekkür ediyorum.

Kongrede 20 oturum, 5 konferans, 3 uzman›yla buluflma, 1 tart›flmal› oturum ve 1 panelde
100’e yak›n bilim adam› konuflmac› ya da oturum baflkan› olarak görev alm›flt›r. Son dönemde ste-
rilizasyon ve dezenfeksiyon konular›na göstermifl oldu¤umuz ilgi ile birlikte artan merakl› sorular›n
“nedenlerin” “nas›llar›n” yan›t›n› bizlerle paylaflacak ve kat›l›mc›lar›n bir bilgi ziyafeti ile kurumlar›na
dönmesini sa¤layacak bilim adamlar›m›za teflekkür ederim.

Toplant›lar boyunca tart›fl›lacak konular, tüm konuflmac›lar›m›z taraf›ndan yaz›l› metin olarak
teslim edilmifl ve yaklafl›k 800 sayfal›k bir kaynak kitap olarak sizlere sunulmufltur. Önceki kong-
relerdeki kitaplarla birlikte 3000 sayfan›n üzerinde bir kaynak oluflmufltur. Bu kaynaklar ayr›ca DAS
Derne¤i’nin resmi web sitesi www.das.org.tr adresinde sizlere online olarak da sunulmufltur. Ülke-
mize ve sizlere yararl› olmas›n› diliyorum. ‹nan›yorum ki bilgi paylaflt›kça güzeldir. 

Bir kongreyi sponsorlar olmadan düzenlemek mümkün de¤ildir. ‹lk toplant›lar›m›za ilaç sektö-
rü büyük destek vermiflti. Baflka da seçenek yoktu, o dönemde bu sektörde çal›flan firma parmak-
la gösterilecek kadar azd›. Oysa bugün 30’un üzerinde, bu sektörde çal›flan firma sponsor olarak
kongreye standlar› ile kat›lm›flt›r. Bu durumun sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusunda ülkemizin
geldi¤i olumlu noktay› göstermesi ad›na önemli bir kriter oldu¤unu belirtmek isterim.

Bir kongrenin olabilmesi, ancak kat›l›mc›lar›n varl›¤› ile mümkün olabilmektedir. Bu kongrede
belki de alt›n› çizece¤imiz önemli fleylerden biri de konuya ilgi duyan ve ö¤rendikleriyle kurumlar›-
na birer ›fl›k olmak isteyen kat›l›mc›lar›n varl›¤›d›r. Onlara güzel ülkemizin insanlar› ad›na teflekkür-
ler sunuyorum.

Kongre bilimsel program›na destek veren bilim adamlar›na, aktif kat›l›mlar› ile kongreyi canlan-
d›ran kat›l›mc›lara ve kongreye destek veren tüm firmalara, kongre kitab›n›n dizgisi ve bask›s›n›
özenle gerçeklefltiren Bilimsel T›p Yay›nevi’ne, kongrenin en iyi flekilde gerçekleflebilmesi için özve-
ri ile çal›flan baflta Say›n Hakk› Pehlivan olmak üzere tüm ACP Kongre & Organizasyon çal›flanlar›na
ve yönetimine teflekkür ederim.

Tüm kongre haz›rl›¤› boyunca büyük katk› sa¤layan Say›n Dilek Zenciro¤lu’na ve bir kaynak ni-
teli¤indeki bu güzel kitab›n elinizde olmas›nda büyük eme¤i geçen Say›n Özlem fienol’a özel ola-
rak teflekkür ederim.

Yukar›da anamad›¤›m eme¤i geçen herkese teflekkürü bir borç bilirim.

Kongrenin baflar›l›, kitab›n yararl› olmas› dileklerimle sayg›lar sunar›m. 
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