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Değerli okurlar,
Ekim 2018, muhtemelen Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi’nin en önemli sayılarından biri oldu. Derginin 50. Yılını kutlamak üzere hazırlanan bu özel sayı, Türkiye’de aterosklerotik risk faktörlerinin epidemiyolojisine odaklandı. Son 15
yılda kardiyovasküler risk faktörleri üzerine yapılan en önemli ulusal epidemiyolojik çalışmaların meta analizlerini
içeren bu özel sayının, kardiyovasküler risk faktörleri üzerinde çalışan herkes için bir kaynak olmasını umuyoruz.
Bu projeyi başlatan Prof. Dr. Mahmut Şahin ve Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu’na, böylesine ayrıntılı bir çalışmayı gerçekleştirmek için gösterdiği olağanüstü gayretten dolayı Prof. Dr. Mustafa Kılıçkap’a, projenin planlanmasından yayımlanmasına kadar her aşamasında verdikleri emeklerinden dolayı Prof. Dr. Necla Özer, Prof. Dr. Adnan Abacı, Prof.
Dr. Cem Barçın, Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu, Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, Uzm. Dr. Hüseyin Göksülük ve Stj. Dr
Doruk Karaaslan’a, meta-analize alınan makalelerdeki verilerini bizimle paylaşan ve sonuçların yorumlanmasında
bizlere büyük katkıları olan Prof. Dr. İlhan Satman, Prof. Dr. Mustafa Arıcı, Prof. Dr. Bülent Altun, Prof. Dr. Gültekin
Süleymanlar, Prof. Dr. Şule Şengül, Prof. Dr. Yavuz Sanisoğlu, Prof. Dr. Kürşat Gündoğan, Prof. Dr. Fahri Bayram,
Prof. Dr. Kenan Ateş, Prof. Dr. Turgay Arınsoy ve Prof. Dr. Yunus Erdem’e şükranlarımı sunuyorum. PURE Türkiye
sonuçlarını ilk kez özel bir makale ile Türk okurları ile paylaştığı için Prof. Dr. Aytekin Oğuz’a ve ülkemizin en önemli
epidemiyolojik çalışması olan TEKHARF çalışmasının ana bulgularını özetleyen Prof. Dr. Hüsniye Yüksel’e teşekkürü bir borç biliyorum.
Elli yıl önce, Türkiye’nin kardiyovasküler bilimler alanındaki ilk dergisi olan Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi’nin ilk sayısı
İstanbul’da yayınlandı. Cilt 1’in 1. sayısı, Türk Kardiyoloji Derneği’nin temel amacının, kardiyovasküler bilimler alanında araştırma, çalışma ve ilerlemeleri izlemek ve teşvik etmek olduğunu belirten bir giriş ile başladı. İlk sayının 17
makalesi arasında, kalp yetersizliğinden aritmilere, romatizmal kalp hastalıklardan ve iskemik kalp hastalığına kadar
birbirinden farklı konular ele alınıyordu. İlk sayının makaleleri arasında Prof. Dr. Ali Ekmekçi tarafından kaleme alınmış, ülkemizde iskemik kalp hastalıkları epidemiyolojisi ile ilgili ve bu özel sayının konusuna şaşırtıcı bir şekilde uyan
bir makaleyi tespit ettiğimizde çok şaşırdık. Sayımızın sonunda tıpkıbaskımı bulacağınız makaledeki bilgiler aterosklerotik risk faktörleri üzerinde çalışanlar için çok ilginç olacaktır. Prof. Ekmekçi, 1961-1963 yılları arasında Türkiye’de
kardiyovasküler hastalıkların %46.5-53.5’lik bir oranla ölümlerin ana nedeni olduğunu bildirmiş. Bu oran 2017 yılında
%39.7’ye düşmüştür, ki bu azalma nüfusumuzun geçen zaman zarfında yaşlandığı göz önünde bulundurulduğunda
kardiyologlarımızın bir başarısı olarak düşünülebilir. Elli yıl sonra, dergimizin amaçları aynı şekilde devam etmekte olup, kardiyolojide eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemeye, mevcut hastalık yönetimi stratejilerini sağlık
profesyonellerine aktarmaya ve toplumumuzun epidemiyolojik gerçeklerine odaklanarak ülkemizde kardiyovasküler
hastalıklar üzerinde bir tartışma platformu oluşturmaya çalışıyoruz.
Son 50 yılda, derginin sadece üç baş editörü oldu; Prof. Dr. Altan Onat (1988–2005), Prof. Dr. Vedat Sansoy (2005–
2016) ve Prof. Dr. Dilek Ural (2016–). Derginin ilk editörü olan Prof. Dr. Altan Onat, epidemiyoloji ve kardiyovasküler
hastalıkların risk faktörleri alanında efsanevi bir bilim adamıydı. Editörlüğü döneminde dergi, ülkemizdeki en kaliteli
akademik yayınlardan biri haline geldi. İkinci editör Prof. Dr. Vedat Sansoy, onun yolunu izledi ve PubMed, SCOPUS
ve Emerging Sources Citation Index tarafından indekslenen çok aktif bir bilimsel dergi oluşturdu. Derginin 50. yıldönümünün, aralarında en genç ve en kısa süreli çalışmış olan bana denk gelmesini büyük bir şans ve onur olarak
görüyorum.
Şüphesiz, çalışmalarını ve deneyimlerini okuyucularla paylaşan yazarlarımız, makaleleri sabırla değerlendiren hakemlerimiz, büyük bir fedakârlıkla çalışan yayın kurulu üyelerimiz, eski yayıncımız Ekin Yayıncılık ve şimdiki yayıncımız Kare Yayıncılık ve sekreterimiz Engin Deniz Cörüt en büyük teşekkürü hak ediyorlar. Elli yıllık kesintisiz
yayıncılık, onların özverili çalışmaları olmaksızın gerçekleştirilemezdi.
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