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Değerli Okurlarımız,
2017 yılının ilk sayısına iki yenilik ile başlıyoruz. Bunlardan ilki dergimizin yeni köşe yazarı, daha doğrusu karikatüristi Sayın Prof Dr Serdar Payzın. Serdar Hoca’ya ait karikatürlerin bazı örneklerini son yıllarda ulusal kongrelerimizde görmeye başlamıştık. Kendisinin bilimsel, sanatsal ve espritüel özelliklerini yansıtan bu örnekler, tam da
ilgili konuya yönelik çizildiği için sunumları oldukça keyifli hale getiriyordu. Ancak, bir tıp dergisine düzenli olarak
karikatür çizme teklifini nasıl karşılayacağından emin değildik.
Yoğun çalışma temposunda, basılacak yazılarımızı bir kardiyoloji profesörü gözüyle okuması, bir mizahçı bakışı
ile yorumlaması ve bir sanatçı olarak resimlendirmesi talebimizin kolay bir görev olmadığının farkındaydık. Buna
rağmen, hiç nazlanmadan teklifimizi kabul etmesi bizim için sevinç kaynağı oldu. Prof Dr Serdar Payzın, bu sayımızdan başlamak üzere, her sayıda bir makaleyi yorumladığı karikatürlerle aramızda yer alacak. Hangi makaleyi
seçeceği hem biz, hem de yazarlarımız için sürpriz olacak. Ocak sayımızda piyango Sayın Serkan Asil ve Enver
Atalar’ın derlemesine çıktı, önümüzdeki sayıları bizler de merakla bekliyoruz. Aramıza hoş geldiniz Serdar ağabey...
İkinci yeniliğimiz dergimizin kapak sayfasında “ilk basım 1968” ifadesinin eklenmesidir. Türk Kardiyoloji Derneği
Arşivi’nin ilk basımının 1968 yılında olması ve 48 yılı doldurmuş olmasının ülkemiz kardiyoloji camiası için bir
onur olduğu düşüncesindeyiz. Ülkemizin ilk tıp dergisi, 1848’de Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiyye-i Şahane tarafından
“Vakayi-i Tıbbiye” (Tıp Olayları) adıyla yarı Türkçe yarı Fransızca onbeş günde bir yayınlanmıştır (Duman, 1995,
1, 28). Derginin yayın hayatı bilindiği kadarı ile 39 sayı sürmüştür. Cumhuriyet devrinin ilk tıp dergisi, “Tedavi
Notları” başlığı ile 1925 yılında aylık olarak yayına başlamış, 1933’den itibaren “Dirim” adıyla devam etmiştir. Bu
dergi yayın hayatına zaman zaman ara verse de, halen 90 yıl ile ülkemizin en uzun ömürlü süreli dergisi ünvanını
korumaktadır. 1911-1923 yılları arasında yayınlanan akademik dergi sayısı 3 olup, 1971 yılında dergi sayısında artış başlamış, özellikle 1995 yılından sonra akademik yükseltmeler için makale yayımlama ölçütünün uygulamaya
başlanması ile hakemli dergi sayısında belirgin artış olmuştur. Halen ULAKBİM’e kayıtlı süreli tıp dergisi 153’dür.
Bu dergiler arasında Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi en köklü dergiler arasında yer almaktadır ve kardiyoloji alanındaki en eski dergidir. Bu durumdan hareketle kapak sayfamıza “ilk basım 1968” ekinin konması belki biraz
gecikmiş ama yerini bulmuş bir değişiklik olmuştur.
Geçmişin gururuyla yeniye ve güzele uzanan nice sayılar dileğiyle...
Saygılarımla,
Prof. Dr. Dilek Ural
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