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Değerli Meslektaşlarım, Sevgili DAS Gönüllüleri,
Samsun’da 1999 yılında bir küçük sempozyum olarak başladığımız Sterilizasyon Dezenfeksiyon toplantıları,

2004 yılında DAS Derneğinin kurulması ile farklı bir ivme kazanmıştır. O tarihten sonra 2 büyük kongre, 2 DAS
OKULU sertifika programı, farklı şehirlerde 13 eğitim semineri gerçekleştirilmiştir. Üçüncü kongremiz dünyada-
ki ekonomik krize rağmen hız kaybetmeden 1-5 Nisan 2009 tarihleri arasında yine Antalya’da gerçekleşmekte-
dir. Bu ilgi arkadaşlarımızı daha çok çalışma adına motive etmektedir.

Sayın Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ 2007 yılında olduğu gibi bu yıl da kongreye Onursal başkan olarak
destek vermiştir. Kendisine teşekkür ederiz.

Bu yılki kongreyi 2008 yılı içinde kaybettiğimiz 3 değerli arkadaşımız anısına düzenleme kararı aldık; Prof.
Dr. Şemsettin Ustaçelebi, Prof. Dr. Alev Dramalı ve Uzm. Dr. Mustafa Aydın Çevik. Arkadaşlarımız birer DAS
gönüllüsü olarak bizlerle birlikte oldular. Ülkemiz için çok güzel işler başardılar. Kendilerini saygı ve rahmetle anı-
yoruz.

WFHSS’nin başkanı Sayın Wim Renders 2007 yılından beri bir DAS gönüllüsü olarak yaptığımız çalışma-
lara destek vermekte, deneyimlerini bizlerle paylaşmaktadır. Nazik davetimizi kabul ettikleri için kendilerine
teşekkür ediyorum.

Kongrede 29 oturum gerçekleşecektir. Kongrede 100’e yakın bilim insanı konuşmacı ya da oturum başkanı
olarak görev almıştır. Klasik oturumların dışında, interaktif oturumlar, yuvarlak masa toplantıları, tartışmalı
oturumlar gibi katılımcıların da aktif katılabildiği oturumlar düzenlenmiştir. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon
konularına göstermiş olduğumuz ilgi ile birlikte artan meraklı soruların “nedenlerin” “nasılların” yanıtını biz-
lerle paylaşacak ve katılımcıların bir bilgi ziyafeti ile kurumlarına dönmesini sağlayacak bilim insanlarımıza
teşekkür ederim.

Toplantılar boyunca tartışılacak konular, yazılı metin olarak teslim edilmiş ve 544 sayfalık bir kaynak kitap
olarak sizlere sunulmuştur. Bu yıl ekseriyetle elektronik ortamda kitabın kullanıldığı dikkate alınarak, kitap E-
kitap olarak CD içinde hazırlanarak kullanıma sunulmuştur. Basılı kitap arzu edenler için de ayrıca bir çalışma
yapılmaktadır. Önceki kongrelerdeki kitaplara ve bu kitaba DAS Derneğinin resmi web sitesi www.das.org.tr
adresinden online olarak ulaşabilirsiniz. Ülkemize ve sizlere yararlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki bilgi pay-
laştıkça güzeldir.

Bir kongreyi sponsorlar olmadan düzenlemek mümkün değildir. Bugün 30’un üzerinde, bu sektörde çalışan
firma sponsor olarak kongreye standları ile katılmıştır. Birçok kuruluş ve firmanın kriz nedeniyle içine kapandığı
bir dönemde DAS’a ve bizlere inanarak kongrede yer alan ve destek veren firmalara teşekkürü bir borç biliyorum.

Bir kongrenin olabilmesi, ancak katılımcıların varlığı ile mümkün olabilmektedir. Bu kongrede belki de altı-
nı çizeceğimiz önemli şeylerden biri de konuya ilgi duyan ve öğrendikleriyle kurumlarına birer ışık olmak isteyen
katılımcıların varlığıdır. Her toplantıdan sonra hastanelerinde yaptıkları işleri görüyor ve duyuyoruz. Onlara
güzel ülkemizin insanları adına teşekkürler sunuyorum.

Kongre bilimsel programına destek veren bilim insanlarına, aktif katılımları ile kongreyi canlandıran katı-
lımcılara ve kongreye destek veren tüm firmalara, bir kaynak niteliğindeki bu güzel kitabın dizgi, redaksiyon ve
CD formatına taşınması aşamalarını özenle gerçekleştiren başta Sayın Özlem Şenol olmak üzere tüm Bilimsel
Tıp Yayınevi yönetici ve çalışanlarına, kongrenin en iyi şekilde gerçekleşebilmesi için özveri ile çalışan başta Sayın
Mine Tüter olmak üzere tüm Present Tour Kongre & Organizasyon çalışanlarına ve yönetimine teşekkür ederim.

Tüm kongre hazırlığı boyunca büyük özveri ile çalışan kongre sekreterleri Sayın Doç. Dr. Duygu Perçin ve
Hmş. Dilek Zenciroğlu’na, kitabı CD formatına taşıyan Mustafa Aytaç’a özel olarak teşekkür ederim.

Yukarıda anamadığım emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim.
Kongrenin başarılı, kitabın yararlı olması dileklerimle saygılar sunarım.
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