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2004 Y›l› üst düzey kardiyoloji makalelerimizle ilgili
yay›nlanan dökümdeki eksikliklerin duyurulmas›
Dr. Altan Onat

Kardiyovasküler t›p alan›nda
ülkemiz kökenli 2004 y›l› uluslararas› üst düzey yay›nlarla ilgili
makalelerin dökümü, TKD Arﬂivi’nin 2005 Ocak say›s›nda (s.
22-7) yay›nlanm›ﬂt›. Bu yay›n
üzerine, listede eksik kalan makalelere iliﬂkin okuyucular›m›zdan
uyar›lar ald›k.
Bu münasebetle, listeye ald›¤›m›z makalelerin gerek Türk
Kardiyoloji Derne¤i’nin üst düzey yay›n destek yönetmeli¤ine
esas olan, gerekse sözü geçen y›ll›k derlemelerde, SCI’nin tarad›¤›
dergilerin tümünde de¤il, yaln›z
SCI bask› edisyonunca (veya CDROM edisyonu) taranan dergiler-

de yay›nlanan yaz›lar oldu¤unu
yeniden vurgulamakta yarar var.
Ayr›ca, yay›n türünün (mektup
de¤il) tam metinli makale ﬂeklinde olmas› ﬂart koﬂulmakta ve bu
tan›m taraf›m›zdan de¤il, SCI taraf›ndan yap›lmaktad›r. Üstelik,
ilgili makalenin a¤›rl›¤›n›n kardiyovasküler alanda olmas› istenmektedir.
SCI CD edisyonu d›ﬂ›nda olup
yaln›zca SCI Expanded edisyonuna dahil olan yaz›lar›n Türk
Kardiyoloji Derne¤i’nce deste¤e aday olamayaca¤›n›n ve y›ll›k derlemelerimize girmeyece¤inin alt›n› çizmekte yarar görüyoruz.

Yay›nlanan dökümde eksikler
bulunmas›n›n kaç›n›lmaz oldu¤unun ilgililer taraf›ndan takdir
edilmesi uygun olur; çünkü, böyle bir liste için Türkiye’den kaynaklanan yaklaﬂ›k 12 bin bilimsel
yaz› içerisinden kardiyoloji alan›n› ilgilendiren ve belli koﬂullar›
karﬂ›layan 120 kadar makale, karmaﬂ›k ve son derece zaman al›c›
bir iﬂlem sonucu ç›kar›labilmektedir.
Aﬂa¤›daki listede yer alan 4
makale 2004 SCI CD edisyonuna
dahil olup y›ll›k listeye (ve TKD
deste¤ine) eklenmeye hak kazanm›ﬂt›r. Meslektaﬂlar›m›z›n dikkatine sunulur.
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