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ED‹TÖRDEN
EDITORIAL
Yenilenen Editör Yard›mc›
Kadrosu ve 2004 Beklentileri
Bu say› ile birlikte 4. cildine bafllayan Anadolu Kardiyoloji dergisi, yurt içi ve yurt d›fl›ndan ald›¤› geri bildirimlerle gö¤sümüzü kabartmaya
devam etmektedir. Deste¤i yaln›zca okur ve
araflt›r›c›lar olan bu periyodik için her gün biraz
daha dikkat ve gayret gerekmektedir. Amac› daha önceki say›larda defalarca ve aç›k olarak bildirilen dergimiz için en önemli zorluk; gönderilen
yaz›lar için fedakar, ciddi ve konusunda otorite
hakemlerin bulunmas› olmaya devam etmektedir. Özveri ile çal›flan arkadafllar›m›z baz› ‘yanl›fl’
yaz›lar›n ay›klanmas›nda bizi sonradan utand›racak pek çok durumdan kurtarmaktad›r. Yurt d›fl›ndaki yabanc› ya da Türk hakemlerimizin gayretleri ise bizi cidden mahcup edecek düzeydedir. Bütün bu u¤rafllara ra¤men, giderek artan
say›da kaliteli yaz› için dergimizde yer bulma s›k›nt›m›z büyümektedir. Red edilecek yaz›lar›n seçimleri büyük sorumluluk getirmekte, bu sorumluluk da baflta editör, yay›n sekreteri olmak üzere, hakemler ve yard›mc› editörler taraf›ndan
paylafl›lmaktad›r.
Dikkatinizden kaçmad›¤›n› umdu¤um yeni
kat›lan editör yard›mc›lar›m›z, görevi devam ettiren editör yard›mc›lar› taraf›ndan önerilerek, ço¤unlu¤u taraf›ndan onaylanan, yo¤un çal›flma
tempolar›na bir de Anadolu Kardiyoloji Dergisi
u¤rafl›n› katmaktan çekinmeyen, sizlerin de¤erli
arkadafllar›n›zdan oluflmufltur. Ayr›lan editör yard›mc›lar›m›za Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin bu
noktaya gelmesi ve elde edilen ivmeyi sa¤lamalar› dolay›s› ile büyük minnet borcumuz oldu¤unu aç›k yürekle bildirmek isterim. Di¤er taraftan,

ulaflamad›¤›m›z, bulamad›¤›m›z, teklif edilmeyen
ve baflvurmayan bir o kadar, editör yard›mc›l›¤›
görevini üstlenebilecek fedakar ve nitelikli ö¤retim üyesinin varl›¤› hepimizin malumudur. Zaman içinde bu arkadafllar›m›z›n da Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin bu düzeyde yürütülmesine
katk›lar›n› esirgemeyecekleri aç›kt›r. Uluslar aras›
yay›n kurulumuzda da her say›da gerek yurtiçinden gerekse yurtd›fl›ndan yeni kat›l›mlar olmaktad›r. Özgeçmiflleri yard›mc› editörlere yollanan
bu bilim insanlar›, ço¤unlu¤un oluru ile listeye
al›nmaktad›r.
Bu arada, en büyük zorluk temel bilimlerde
kardiyologlar›n bulunamamas›d›r. Elektronik
posta – Devlet u¤rafl›na giren yurdumuzda, maalesef benim gibi bilgisayar bafl›na az geçme iste¤i olan birçok uluslar aras› yay›n kurulu üyemiz
var. Bunlara e-mail ile ulafl›m flart› getirmemiz
dolay›s› ile uzun süredir iletiflim güçlü¤ü çekmekteyiz. De¤erli yard›mlar›n› yeteri kadar sa¤layamad›¤›m›z bu dostlar›m›z›n e-mail’e ›s›nmalar›n›
hala büyük bir ümitle beklemekteyiz.
Yeni y›la girerken yeni bir üzüntüyü de beraber tafl›d›k. Geçen 2002 y›l› sonunda oldu¤u gibi bu sefer de sayg›n bir kardiyoloji dergimizin
Aral›k say›s›nda, Anadolu Kardiyoloji Dergisi ima
edilerek insafs›z ve haks›z, üstü örtülü ima ve isnatlar› okuduk. Konu editör yard›mc›lar› ile tart›fl›ld›¤›nda güvercinler “ald›rmayal›m, yola devam” derken; flahinlerimiz “gereken cevap aç›k
verilmeli” önerisini getirdiler. Bendenizin ise yukar›daki kelimelerden baflka hiç önerisi olmad›.
Bir arkadafl›m›z›n ise çok daha ilginç bir önerisi
oldu: “Mademki baz› yak›n bilinen, sayg›n gibi
görünen bu dostlar›n›z Index Medicus’a girmemiz dolay›s› ile bu kadar rahats›z, hatta en çirkin
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iftiralardan bile çekinmiyorlar, lütfen Index Medicus’dan ç›kal›m da bu arkadafllar›m›z rahatlas›n.”
Bence bu da ç›kar yol de¤il. fiuras› kesindir ki; bir
baflka dergi Index’e girerse ilk kutlayan ben olaca¤›m; yeren, çirkin iftiralar ve isnatlarda bulunan olmayaca¤›m.
Bu say›m›zdaki “geçmifl zaman olur ki” köflemizde bana çok duygusal gelen bir resim bulacaks›n›z. Dervifl’li, Cemal’li, Hilmi’li, Baki’li, Nadi’li, Necip’li bir tak›m. Bir de onlar›n k›demlisi
bendeniz. Bu benim için büyük onur kayna¤› olmakta devam ediyor.
Uzmanl›k tüzü¤ü bilmecesinin çözüme do¤ru
gitmesi en az›ndan sorumlu e¤itici olan bizlere
nefes alma flans› verecektir. Otoritenin olmad›¤›,
disiplinin bulunmad›¤›, akl›na gelenin t›p fakülteleri aç›p uzmanl›k verdi¤i, denetim d›fl›, kurals›z,
ölçümden yoksun bir uzmanl›k e¤itiminin son
bulmas› dile¤imizdir. Tüzük tasla¤›n›n tart›flmaya
aç›lmas› birçok yanl›fll›¤› önleyece¤i gibi, beraberinde yeni problemlerin de ortaya ç›kmas›na neden olacakt›r. Deneyimli ve bu konuya gönül ver-
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mifl arkadafllar›m›z›n yeni tüzü¤ü en iyi flekilde
oluflturacaklar›na eminim.
Dr. Gulmira Kudaiberdieva - yay›n sekreterimiz, çok yorucu ve y›prat›c› Anadolu Kardiyoloji
Dergisi görevinin yan›nda anabilim dal›m›zda
dört y›l› aflk›n bir zaman ö¤retim üyesi olarak çal›flt›. Bu yo¤un tempoya ra¤men bilimsel aktivite,
yay›n ve sunumlar› ile memleketi K›rg›zistan’›n
“Kardiyoloji Profesör’ü” unvan›na hak kazand›.
Bu sevgili dost, her ne kadar k›sa bir süre önce
Adana’ya, ailesinin yan›na dönmüfl olsa da, hem
bizim gönlümüzdeki yerini, hem de Anadolu
Kardiyoloji Dergisi’ndeki görevini e-posta ve düz
posta arac›l›¤› ile sürdürecektir.
Son olarak; Index’e giren Psikiyatri Dergisi ve
J. of Gastroent dergilerini çal›flmalar›ndan dolay›
kutlar, baflar›lar›n›n devam›n› dilerim.
Tüm okuyucular›m›za sonsuz sayg›lar.
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