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Editör’den

Değerli Meslektaşlarım,
Türkiye’nin kardiyoloji alanındaki en köklü dergisi olan Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi’nin editörlüğü görevini Ağustos
2016’den itibaren üstlenmiş bulunuyorum. Prof. Dr. Altan Onat ve Prof. Dr. Vedat Sansoy gibi iki değerli akademisyenden geçen bayrağı taşıma görevini bana veren dernek başkanımız Prof. Dr. Mahmut Şahin, önceki başkanımız Prof.
Dr. LaleTokgözoğlu ve Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’na teşekkür ediyorum. Çalışmaya başladığım ilk aydan
itibaren Yönetim Kurulu üyelerimiz dergiye ne denli önem verdiklerini her fırsatta ifade ettiler ve vizyoner kararlar almaya
hazır olduklarını gösterdiler. Bu destekleri için kendilerine ayrıca teşekkür ederim.
Sayın Prof. Dr. Vedat Sansoy ile 2011 yılından itibaren yayın kurulunda birlikte çalıştık. Kendisi gerek bilimsel kimliği,
gerekse engin akademik deneyimi ile hepimiz için bir öğretmen ve bir rol modeli oldu. Bizlere katkılarından dolayı geçmiş
yayın kurulu üyeleri adına ‘Vedat Ağabey’imize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de kendisine her fırsatta
danışabilecek olmaktan ve desteğini yanımda hissetmekten çok memnunum.
Yeni dönemde eski yayın kurulundan iki arkadaşımız, Prof. Dr. H. Murat Özdemir ve Doç. Dr. Orhan Önalan ile çalışmaya
devam edeceğiz. Birlikte çalışmaktan her zaman çok zevk aldığım ve bana her buluşmamızda yeni bir şeyler öğreten bu
iki arkadaşıma, önümüzdeki zorlu süreçte beni yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Dergimizin kalitesinin
yükseltilmesinde büyük emekleri olan eski yayın kurulu üyelerimiz Prof. Dr. Aylin Yıldırır ve Prof. Dr. Doğan Erdoğan’ın
da yeni dönemde farklı şekillerde yanımızda olacaklarından eminim. İstatistik danışmanımız Sayın Salih Ergöçen’e dergimize gönderilen makaleleri dikkatli ve yapıcı bir değerlendirme süzgecinden geçirdiği ve araştırmacılarımıza sabırla,
bir yerde, istatistik eğitimi verdiği için minnettarım. Derginin en sevilen bölümlerinden biri olan “Kardiyoloji’de Gündem ve
Yorumlar”ın yazarı Prof. Dr. Ertan Ural’a güncel gelişmeleri hem bilimsel hem de mizahi bir yaklaşımla bizlere aktarmaya
devam edeceği için çok teşekkür ediyorum. Ekibimizin yeni üyeleri Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu, Prof. Dr. Kadriye Orta
Kılıçkesmez ve Yardımcı Doç. Dr. Uğur Canpolat’ın yayın kuruluna yeni bir heyecan ve enerji kattığını şimdiden söyleyebilirim. Onların enerjisi, hevesi ve yenlikçi fikirlerinin dergimizi daha üst seviyelere taşıyacağına yürekten inanıyorum.
Türk Kardiyoloji Derneği’nin 48 yıllık dergisi olarak, yayın politikamızın derneğin temel misyonu olan “toplumsal, mesleki eğitimi ve araştırmaları destekleyerek Türk halkının kalp-damar sağlığını korumak” yönünde süreceğini belirtmek
isterim. Türk halkında kalp damar hastalıklarına ait durumu gösteren veriler, çok merkezli kayıt çalışmaları ve ülkemiz
kalp sağlığını iyileştirmeye yönelik politikaları ele alan makalelere özellikle önem vereceğiz. Mesleki eğitimi desteklemek
için, kardiyoloji uzmanlarımızın günlük hayatta gereksinim duydukları bilgiler ve uygulamalara ilişkin “Nasıl Yapalım” ve
“Uzman Görüşleri” makalelerine, uluslararası kılavuzları özetleyen ve ülkemiz açısından uygulanabilirliklerini irdeleyen
editör yorumlarına devam edeceğiz. Dergimizin bu ay yayınlanmakta olan ekleri “Lipit 2016” ve “Ranolazin” gibi güncel
konulara ilişkin pratik bilgileri özetleyen çalışma örneklerinin artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Eğitim makalelerinde
yazara soru sormak veya konuyu tartışmak isteyen okurlarımız için özel bir platform oluşturmayı da planlıyoruz.
Editör olarak öncelikli hedefim, ülkemizin genç kardiyoloji uzmanlarına ulaşan, onlara eğitim ve araştırma kültürü açısından yön gösteren bir dergi oluşturmaktır. Bu nedenle, web sitesinin kalitesinin arttırılması, genç okurlara daha fazla
hitap eden ve kendilerini daha fazla gösterebilecekleri bir tarzın oluşturulması için gayret edeceğim. Dergimize gönderilen makalelerde araştırmacıları teşvik eden ve bakış açılarını genişleten bir değerlendirme süreci izlenmesine, ayrıca
değerlendirme sürelerinin de günümüzün dinamizmine uymasına azami ihtimam göstereceğim. Bu süreçte ülkemizin
deneyimli araştırmacı ve yazarlarının dergimizden desteklerini esirgemeyeceklerine, değerli araştırmalarını bizlerle paylaşmaya devam ederken, genç araştırmacıların çalışmalarına yönelik eleştirilerinde yapıcı ve eğitici bir tutum sergileyeceklerine inanıyorum. Genç kardiyologlarımızdan gelecek yapıcı ve yaratıcı önerilere açık olduğumu ve her tür öneriyi
değerlendireceğimi de belirtmek isterim.
TKD Arşivi’nin ülkemizde Türkçe makale kabul eden, ancak TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizininin yanı sıra PubMed ve Web
of Science - ESCI indekslerine de giren bir dergi olmasının genç kardiyologlar için büyük bir fırsat olduğu görüşündeyim.
Ülkemizin yeni Doçentlik kriterlerinde “ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış en az iki
makale” koşulu Türk dilinin bilim dili olmasını sağlamak açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle, yazarlarımızın Türkçe makalelerini bizimle paylaşmasını destekliyorum. Öte yandan, Türkçeyi tercih etmiş olmanın gerek derginin gerekse
kendilerinin uluslararası görünürlüklerini engellememesi için, gönderilen Türkçe makalelerin düzenli olarak derneğimiz
ve dergimiz tarafından İngilizceye çevrileceğini hatırlatmak isterim. Yine bu bağlamda, dergimize Türkçe makale gönderecek olan yazarlarımızın en son 2009 yılında güncellenen Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Türkçe Terimler Kılavuzuna göz
atmalarını ve kılavuzda yer almayan günümüz terimleri konusunda geri bildirim yapmalarını rica ediyorum.
Sonuç olarak, 48 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız güçle güncele ve geleceğe uzanan bir dergi olma yolunda çalışacağız. Sizlerden alacağımız destekle, TKD Arşivi’nin ulusal ve uluslararası görünürlüğünü arttırmayı, daha çok sayıda
okura ulaşıp nitelikli bir akademik eğitim ve araştırma ortamı kurmayı başarabilirsek ne mutlu bize...
Saygılarımla,
Prof. Dr. Dilek Ural
Editör

