
Sevgili Üyeler, 
FABAD'ın 30. ~yılı nedeniyle ha

zırladığımız bu özel sayı ile sizlere ulaş
maktan çok mutluyuz. Bu özel sayıyı ve 
30. yıl kutlamasını, yönetim kurulundaki · 
arkadaşlarımla birlikte hazırlamaya ilk 
karar verdiğimizde hepimiz çok he
yacanlandık. FABAD'a yıllarca emeği 

geçen hocalarımızı analım, onlara ve ta
biki FABAD'da çalışmış olan hf!rkese te
şekkür edelim istedik. Kuruluş yılları ve 

. gelişimi bizlerin ilk-ortaokul yıllarımıza 
rast/ayan DemeğiJ!lizde şu an görev 
almak ve böyle bir çalışmayı yapmak biz
ler için gerçekten çok keyif verici. 
FABAD' taki ilk görevime 1981 yılında 

sosyal etkinlikler grubu üyesi olarak se
çilerek başlamıştım ve geçen yıllar iÇinde 
çeşitli kademelerde görev aldım. Bu özel 
sayıyı hazırlayana kadar da FABAD 'ın 
tarihçesi hakkında yeterli bilgim ol
madığını gördüm. Bu açıdan özellikle 
FABAD'a yeni katılan genç ar
kadaşlarımızın da FABAD ile ilgili bilgi 
sahibi olması bizleri mutlu edecektir. 30. 
yıl sayısı için Meral Torun . arkadaşımla 
birlikte eski yılların dokümanlarını in
celediğimizde geçmişe ait bir resim, el ya
zısı bir not, bir eskiz bulmak bizleri çok · 
heyacanlandırdı. Geçmişle ilgili do
kümanları dosyalardan, karar def 
terlerinden bulmaya çalıştık. Eğer isim
ler, ünvanlar ve görev dağılımları ile 
ilgili hatalarımız yada gözümüzden kaçan 
bilgiler varsa bunun için şimdiden özür 
diliyoruz. 

Bu özel sayıda biz Yönetim Kurulu 
olarak, bugüne kadar FABAD Yönetim 
Kurulu ve Yayın Kurulu başkanlıklarını 
yürütmüş olan hocalarımızdan ve 
FABAD'a mali açıdan en büyük desteği 
sağlayan endüstriden bir temsilciden der
gimize yazı yazmalarını rica ettik. Bize 
yazılarını ulaştıran hocalarımızın ma
kaleleri bu özel sayıda yer almakta. Bize 
gelen yazıları aynen bastığımız için bazı 
tekrarların olması kaçınılmazdı. 

Bu özel sayıya başlarken öncelikle 

Demek adına teşekkürlerimi arka arkaya 
sıralamak istiyorum. Öncelikle tüm Ku
rucu Üye/ere ve FABAD'ın kuruluşunda 
ve bugünlere ulaşmasında emeği geçen 
hocalarımıza; Sayın ProfDr. Enver izgü, 
Sayın Prof Dr. Mekin Tanker, Sayın 

ProfDr. Atilla Bıncal ve Sayın ProfDr. 
1/beyi Ağabeyoğlu'na ben bir kez daha te
şekkür etmek istiyorum. Özverili, üretken 
çalışmaları ile derneği bugünlere ge
tirdikleri için. Aramızdan ayrılanları da 
saygı ve şükranla anıyoruz. 

FABAD Dergisinin bugünkü bilimsel 
kalitesine ulaşması ve devamı hem Der
nek Başkanlarımızın hem de Yayın Ku
rulu Başkanlarımızın ve üyelerinin sa
yesinde gerçekleşti. Yayın Kurulu 
Başkanlığını bugüne kadar başarı ile yü
rüten Sayın ProfDr. Aysen Karan, Sayın 
ProfDr. Okan Atay, Sayın ProfDr. i smail 
Üste[, Sayın ProfDr. ilbeyi Ağabeyoğlu 
ve Sayın Prof Dr. Sema Burgaz'a ayrıca 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Hepimiz biliyoruz ki dernek ça
lışmaları gönül ve özveriye dayanıyor ve 
çalışmaların yürütülmesi bir ekip işi. Kü
çiikten büyüğe pek çok arkadaşrmızın 
emeği çok büyük. Yönetim ve Yayın Ku
rul/arında çalışmış FABAD'a katkıda bu
lunan tüm arkadaşlanmızı da şükran 

duygularımı sunmak istiyorum. 
FABAD Dergisinin bugüne kadar ara

lıksız yayınlanmasında her zaman maddi 
desteğini esirgemeyen ilaç Endüstrimizi 
de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 

Bizler 30 yılını tamamlamış köklü bir · 
demekte görev almanın hem mutluluğunu 
hem de sorumluluğunu taşıyoruz. Di
liyoruz ki hem bizler hem de bizden sonra 
görev alacak olan arkadaşlarımız 

FABAD'ı daha ileriye götürebitmek için 
üzerimize düşen görevi yerine ge
tirebiliriz. 

FABAD'ın daha nice 30 yıllara ulaş
ması ve hepimizin bu yılları görebilmesi 
dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Füsun ACARTÜRK 
FABAD Başkanı 
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