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ED‹TÖRDEN
Editör Yard›mc›lar› Toplant›s›,
Prof. Robert Mahley,
Europace 2003 ve Baz›lar›
Ulusal Kardiyoloji Toplant›s›’n›n bizleri Antalya’da
birlefltirmesinden yararlanarak, Dergimizin Editör
Yard›mc›lar› toplanabilenlerle bir araya gelerek, Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin bu güne kadarki geliflmeleri ile kardiyoloji toplulu¤umuzun beklentileri her yönü ile tart›fl›ld›. Temel sorun Editör Yard›mc›lar› ile iletiflimin en iyi ve kesin flekli olan elektronik posta arac›l›¤› ile yap›lmas›n›n yarar› üzerinde duruldu. Büyük
sorumluluk isteyen bu görevin ayn› zamanda ciddi fedakarl›k gerektirdi¤i ve bunun sonucu olarak da Index Medicus’a kat›lma flerefinin elde edilmesi de¤erlendirildi.
Di¤er bir önemli de¤erlendirme de Uluslar aras›
Yay›n Kurulu’nun daha aktif bir duruma getirilme çarelerinin neler olabilece¤i idi. Burada önerilen, elektronik posta yönteminin mutlaka iflletilmesi ve yo¤un
Dergi trafi¤inde beklenen, kurul üyeli¤i görevinin di¤er görevlerimizin çok gerisine düflmemesini ve ifllerimizin en h›zl› flekilde sonuçlanmas›d›r.
Bütün sorunlar›n enine boyuna tart›fl›ld›¤› Editör
Yard›mc›lar› Kurul Toplant›s›’nda Anadolu Kardiyoloji
Dergisi’nin ulaflt›¤› konumun, dolay›s› ile sorumlulu¤unun ülkemizi kapsamakla kalmad›¤›; beklentilerin
tüm ülkeleri de sard›¤› ortaya ç›kt›. Bu noktada, bu
güne kadar dergide sorumluluk alanlar›n, her iki y›lda
bir gönüllülük temelinde olmakla birlikte, ulafl›lamayan kurul görevlilerine teflekkür etmek için bir daha
e’mail ile ulaflmaya çal›fl›lmas› ve kur’a ile üçte birinin
yenilenmesi gündeme gelerek tart›fl›ld›. Yeni üyeler
için daha önce baflvuran fakat yeteri görev verme imkan› olmayanlarla, Editör Yard›mc›lar›n›n yay›nlar› ile
çal›flma iste¤i, verimi, konular›nda otor olmalar› ve
e’mail ile ulafl›labilirli¤in temel al›nmas› tart›fl›ld›. Kurullar›n hangi kurallara göre yenilenece¤i konusunda
impact factor’u yüksek olan ve y›llard›r takdirle izledi¤imiz ve bizi de izleyen Editör’lere baflvurdum. Onlar›n deneyim ve uygulamalar›n› bildiren cevaplar›n› da

göz önüne alarak kurullar›m›z 2003 Mart say›s›ndan
itibaren yeniden flekillenecektir. Dergi’nin kiflilerle kaim de¤il, usul ve kurallarla yaflamas›n› sa¤lamak için
“Scientific Citiation ‹ndex” ile s›n›rl› olan Editör‘lük
görevimi devredebilece¤im bir arkadafl›m›n flimdiden
belirlenme haz›rl›klar›n›n bafllanmas› da Editör Yard›mc›lar› Kurulu taraf›ndan benimsendi.
Bu say›m›zda Prof. Dr. Robert Mahley’in çok
önemli bir saptamas›n› bulacaks›n›z. “Bir yabanc›n›n”
Türkiye’nin en önemli sorunlar›ndan birini en az›ndan
Altan Onat Hocam›z kadar benimsemesi ona niçin,
Derne¤in “Onur Üyesi” s›fat›n›n verilmesi gere¤ini
aç›klar. Y›l›n pek çok ay›n› yurdumuzda geçiren ve çabalar›n› esirgemeyen Prof. Mahley’e tekrar flükranlar›m›z› sunar›m.
Europace 2003’ün Paris’te yapaca¤› toplant›n›n
ilk duyurusu benim için ilgi çekici bilgiler tafl›yor. Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin önceki bir say›s›na çok
önemli bir derleme yollayan ve oldukça üst düzeyde
be¤eni toplayan Prof. Dr. Samuel Levy bu toplant›ya
baflkanl›k yapacak. Ne var ki gerek Bilimsel Komite;
gerekse Bilimsel Dan›flma Kurulu’nda Say›n Oto d›fl›nda bizi temsil eden hiçbir kiflinin bulunmamas› oldukça üzücü ve bu durum bilimsel politikalar›m›z›n ön
planda tutularak nedenlerinin gözden geçirilmesi gere¤ini ortaya ç›karmaktad›r. Bunu kim yapacak? Öncelikle araflt›rma kurumlar›n›n ücretini ödeyen sorumlular ile üniversitede yönetimde bulunanlar. Yaln›zca
bu toplant›lara politika ile kat›lmaya çal›fl›lmas›n›n
yetmedi¤i bu vesile tekrar ortaya ç›kmaktad›r. George’un bizim için söyledikleri ile Massimo için bizim
söylediklerimizi hat›rlamakta fayda var.
Say›n Kardiyolog Dr. Oryal Gökdemir’i ben yeni
yeni tan›yorum. Uzak kalan dostlu¤umuzdan neler
kaybetti¤imi bana yollad›¤› kitaplar›ndan ve ço¤u sat›r aras› olan mektubunu al›nca anlad›m. “Arin’den
Mektuplar”› hemen okudum. Di¤er kitaplar›n› Han›m
okudu¤u için s›ra gelmedi. Memleketi kurtarmaya soyunan (Atatürk de soyunmufltu) bir “can”›n beklenenlerin hepsini yaflad›¤›n› bir güzel a¤›zdan ve bir
solukta okudum. Gençli¤ine ve ideallerine dönmek is-
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teyenler için önerilir.
Karikatürünü ve “gri mizah”›n› görece¤iniz Dr. Zati Altay’› 68 sonraki kufla¤› “Homongolos Davas›”ndan hat›rlar. Erzurum’da ö¤renci olarak tan›flt›¤›m günden itibaren yetenekleri ile duygular›n› birlefltirip sanat üreten bu arkadafl›m›n izini y›llar sonra bulabildim. Çok mutluyum. Bu hekimleri kuflaklar›n tan›-

Dr.Oryal Gökdemir “Buzda Kayan Çocuklar”
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mas› gerekir: 1960’larda Kars’ta Dr. Budak Bey, Erzurum Oltu’da Dr. Hamdi ve Erzurum’da Dr. Osman Ar›
gibi bir zaman dilimi yaratamad›lar ama yazd›klar› ve
çizdikleri yok olamaz ki!

Prof.Dr.Bilgin Timuralp
Editör

Arin-Bitlis (1964)

