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Değerli okurlarımız,
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2022 yılına temelleri 2021’de atılmış yenilikle giriyor. Bunlardan ilki geçtiğimiz Ekim ayında
gerçekleşti ve Bilimsel Danışma Kurulumuz yenilendi. Arşiv dergisinin kuralları çerçevesinde bilimsel danışma kurulu üyelerinde iki
yılda bir, kurulun üçte biri oranında değişim yapılmaktaydı. Ancak pandemi döneminde Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu
seçimlerinin ertelenmesine paralel olarak danışma kurulundaki üyelerimizin de görev süreleri uzamıştı. 2021 yılında gerçekleşen
seçimler ve yeni yönetim kurulunun göreve gelmesi ile, dergide de ulusal ve uluslararası danışma kurulu üyeleri arasında en uzun
süredir hizmet vermekte olan değerli akademisyenlerimizden başlayarak iki yıllığına bir görev değişimine gittik. Gerek geçmiş, gerekse
önümüzdeki dönemde desteklerini bizlerden esirgemeyen üyelerimize katkıları için takdir ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Yılın ikinci değişimi derginin kapak sayfasında olacak. Türk Kardiyoloji Derneği bünyesinde yayınlanmakta olan dört akademik
derginin kapakları birbirinden ayrı tasarımdaydı ve ortak bir tarzları olmaması kurumsal dergi yayıncılığı açısından bakıldığında bir
eksiklikti. Yayıncımız AVES ekibinin öncülüğünde dört derginin geleneksel renklerini koruyan ama tasarımı benzer kapak modelleri
arasından seçim yapıldı ve dergiler yeni yüzleri ile 2022 yılına hazırlandı. Memnuniyet verici bir diğer gelişme, yeni web sitelerinin de
hazırlık aşamalarının büyük ölçüde tamamlanmış olması idi. Umarım en kısa sürede siz değerli okurlarımızın karşısına daha dinamik
bir web yüzüyle çıkabileceğiz.
Her yıl olduğu gibi, bu yıl da bir önceki yılın makalelerinde hakemlik yapan ve bilimsel katkılarıyla makalelerimizin kalitesini önemli
ölçüde yükselten değerli hakemlerimizin listesini sizlerle paylaşıyoruz. Kendilerine bu maalesef karşılıksız ama bilim adına çok değerli
emekleri için teşekkür ediyoruz. Umarım önümüzdeki yıllarda da bilgilerini ve katkılarını bizlerden esirgemezler.
Hem Türkçe, hem de İngilizce yayın yapabilen bir dergi olarak Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi dergisinin yalnızca akademik yayıncılık
değil, aynı zamanda eğitim görevinin de olduğu düşünüyoruz. Türk Kardiyoloji Derneği çalışma gruplarının eğitime yönelik projelerini
özellikle destekliyoruz ve geçmiş yıllarda olduğu gibi uzman görüşleri ve uzlaşı raporları yayınlamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki
aylar için hedefimiz, belirli alanlara yönelik özel sayılar çıkartmak olacak. Ocak 2022 sayısı bu bakımdan derginin ilk örneğini
oluşturuyor. İlk kez bu sayıda, benzer alandaki makaleleri bir araya topladık ve konu ile ilgili proje grubumuz sayıyı inceledikten sonra
seçtikleri makalelere editör yorumu kaleme aldılar. İlk özel sayımızın kadın kalp sağlığına ayrılmış olması ve sayıya Kadın Kalp Sağlığı
proje grubunun katkıları hem anlamlı hem de güzel bir başlangıç oldu. Yılın tamamının tüm kardiyoloji camiası için güzelliklerle
devam etmesi, mutlu, sağlıklı ve başarılı geçmesi dileğiyle
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