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Editörden Editorial

AKD’deki yeni geliflmeler, say›lar, Scopus,
Thomson Gale ve CONSORT
New developments in AKD, numbers, Scopus, Thomson Gale and CONSORT
Tüm dünyada önde gelen kardiyoloji dergileri ek -özel say›supplement basmaktad›r. Böyle bir giriflim do¤rudan araflt›rmaderleme basma ak›fl›n›n d›fl›nda, okuyucuya önemli bilgileri daha derli-toplu ulaflt›rma aç›s›ndan oldukça yararl› görülmektedir. Bu y›l bafl›nda benim de kat›ld›¤›m ve New York'da düzenlenen Hipertrofik Kardiyomiyopati Kongresi konferanslar› Aral›k
ay›nda ek say› olarak sizlere sunulacakt›r. Editörlü¤ünü New
York, Columbia Üniversitesi Kardiyoloji profesörlerinden Mark
Sherrid'in yapt›¤› bu özgün kardiyoloji yay›n›m›z›n Türkiye'deki
ilk örnek olaca¤›n› zannediyoruz.
Üçüncü ek say›m›z da 2007'de sizlere sunulacak: “34th International Congres on Electrocardiology (ICE) June 27-30
2007, ‹stanbul” konferanslar›n›n yay›nlanmas› olacak. Bu kongrede konferans verecek konuflmac›lar ve konular› belirlendi,
haz›rl›¤a baflland›: Gene dar›lmaca-al›nmaca yok.
Anabilim dal›m›z uzun süreden beri Journal of Electrocardiology periyodi¤i ile yak›n iflbirli¤i içindedir. Bu dergi ile birlikte
Croation Medical Journal, International Society of Electrocardiology ve Anatolian Journal of Cardiology'nin patronaj›nda geleneksel TÜB‹TAK deste¤i alt›nda “Scientific Summer School
in Turkey 2007 - A practicum for doing and enjoying biomedical
research” toplant›s› Haziran 30 - Temmuz 5, 2007 tarihleri aras›nda ‹stanbul-Ac›bademköy'de gerçeklefltirilecek. Ayr›nt›l› bilgileri dergimizin ilan sayfalar›nda bulaca¤›n›z bu toplant›n›n sorumlulu¤unu Brastislava-Slovakia'dan Say›n Ljuba Bacharova
yürütecektir.
Dergimizin Eylül say›s›na PubMed veritaban›ndan 2009 defa girilmifltir. Geçen y›l ise bu say› 1953 idi. Anadolu Kardiyoloji
Dergisi'nin web sahifesine ayn› ayda 7055 defa t›klanm›fl; yay›n
hayat›na at›ld›¤› günden itibaren geçen aya kadar ise 153 093
defa ziyaret edilmifltir. Bu süredeki toplam hakem say›m›z 604
olup; büyük k›sm›na bir defadan fazla müracaat edildi¤inden
hakemlik say›s› 1000'i epey geçmifl durumdad›r.
Anadolu Kardiyoloji Dergisi'ne 1 Kas›m 2005 ve 30 Ekim
2006 tarihleri aras›nda 266 yaz› yollanm›fl; bunlar›n 50'si yay›nlanm›fl, 20'si reddedilmifl, 9'u ifllem görmeden iade edilmifl, 12'si
çekilmifl ve 7 dosya ise çeflitli nedenlerden kapat›lm›flt›r. Dosyalardan 61'i kabul edilmifl, 107'si halen de¤erlendirme aflamas›ndad›r. Bu süre içinde yollanan yaz›lar›n 67'si orijinal araflt›rma, 80'i olgu sunumudur.
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin ISI, SCI'de indekslenen dergilerde 1 Mart 2001 - 1 Kas›m 2006 itibari ile toplam 55 yaz›s›na
77 sitasyonu vard›r. Yaln›z 1 Ocak - 1 Kas›m 2006'da dergimizde

2001 - 2005 aras› yay›nlanan makalelere toplam 46 at›f yap›lm›flt›r. Yaz› yollayan kurumlar içinde Ankara Yüksek ‹htisas Hastanesi 22 ile bafl› çekmekte, bunlar› Hacettepe Üniversitesi 15,
ESOGÜ 11, ‹stanbul Üniversitesi 9 ve 8'er yaz› ile Gazi, Ege, Siyami Ersek takip etmektedir. Orijinal görüntü ve olgu sunumlar›
bundan böyle video görüntüleri ile beraber yolland›¤›nda öncelikle incelenecektir.
Anadolu Kardiyoloji Dergisi geçen aylarda SCOPUS ve
Thomson Gale veri taban›nda indekslenmeye kabul edilmifltir.
Dünya'daki say›l› veri tabanlar›ndan olan SCOPUS ve Thomson
Gale'a AKD flimdilik ücretsiz tam metin eriflim vermektedir.
Bu y›l yap›lan VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi'nde Index
Medicus'ta bulunan Türk dergilerinden üçünün seçilerek CONSORT'a uygunlu¤unu araflt›ran bir sözlü bildiri sunulmufltur (sahife 241). CONSORT listesinde bulunan 22 maddeden 19'unun
uygunluk araflt›rmas› ile puanland›¤› dergiler AKD ile birlikte
Ulusal Travmatoloji ve Turkish J Pediatrics'dir. Travma'n›n 8.6,
AKD'nin 8.5 ortalama puan ald›¤› bu araflt›rmada Pediatrics
12.5 puan ald›. Bu derginin SCI'de oldu¤unu ve geçen y›llarda
IF'sinin 0.18 dolay›nda bulundu¤unu hat›rlat›r›m. CONSORT
özellikle seçkin t›p dergilerindeki randomize kontrollü araflt›rmalar›n yöntembilimsel kalitesini de¤erlendiren, denetleyen ve
araflt›rmalar›n üretilmesinde k›lavuzluk eden; ayr›ca bunlar›n
yöntembilimsel kalitesini yarg›lamak amac› ile de yap›lan bir
düzenlemedir. ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi,
Biyoistatistik Bilim Dal› ö¤retim üyesi Prof. Dr. Mustafa fienocak'› bu araflt›rmas› için kutlar›m.
ULAKB‹M ve Türk T›p Dizini kurulu 17 Kas›m Cuma günü
TÜB‹TAK Feza Gürsoy amfisinde “IV. Sa¤l›k Bilimlerinde Süreli
Yay›nc›l›k” toplant›s›n› gerçeklefltirdi. Bu toplant›da sürekli yay›nlar›n etik, editör sorumlulu¤u, hakemlik, Türkçe kullan›m›, veri tabanlar›na kabul edilme ve bilimsel düzeyi tüm gün ayr›nt›lar› ile tart›fl›ld›. Galenos Yay›nevi'nden yay›nc›m›z Say›n ‹brahim
Kara ve Erkan Mor'un kat›ld›¤› bu toplant›da gözüm Türkiye'deki di¤er kardiyoloji dergilerinin editörlerini, yard›mc›lar›n›, editör kurulu üyelerini ve yay›n evlerini arad›; ama nafile.
Sonuç olarak; 43 y›ll›k devlet -üniversite hizmetimin neticesinde, 28 Kas›m 2006'da yafl haddinden emekli oluyorum. Tüm
dostlar›m›n sa¤l›k ve esenlikle bu s›n›ra gelebilmelerini dilerim.
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