TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ
Editör’den

Değerli Meslektaşlarım,
On yıldır sürdürmekte olduğum Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi editörlük görevim bu sayıda son
buluyor, TKD Yönetim Kurulunun isteğine karşın görevimi daha fazla sürdürmeyi arzu etmedim. Gelecek sayıdan başlayarak editörlük görevini yayın kurulu üyelerimizden Prof. Dr. Dilek Ural üslenecek. Onun başkanlığındaki bir ekibin dergimizi yeni bir enerji, heyecan ve istekle çok daha iyi noktalara taşıyacağına eminim, bayrağı ona teslim etmenin mutluluğu içindeyim.
Yayın kurulu olarak amacımız değerli yazarlarımız ve fedakar hakemlerimizin emekleri ile oluşan
bu platformu yükseltmeye çalışmak oldu. Editörlük sürem içinde TKD Arşivi PubMed ve Thomson
Reuters, Web of Science - ESCI indekslerine girme başarısını gösterdi, bundan dolayı çok mutlu
oldum, gurur duydum. Buna karşılık bu süreç içerisinde dergimizin SCI-E indeksine girememiş olmasının burukluğunu da içimde taşıyorum. Arşiv’in bu çok rekabetçi ortamda SCImago Journal Rank
(SJR), Source Normalized Impact per Paper (SNIP), The Impact per Publication (IPP) gibi değerlendirme kıstaslarında mütevazi ama SCI-E kapsamındaki bazı kardiyoloji dergilerine çok yaklaşan
değerlere ulaşması tesellim oldu.
Editörlük sürecimde farklı yayın kurulları ile çalıştım, hepsi ile çalışmaktan zevk aldım, tüm arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Bu süreçte kendimi en mutlu hissettiğim zamanlar yayın kurulu
toplantılarımızın olduğu günler oldu. Çalışma ve verim açısından çok yoğun geçen bu günler, aynı
zamanda çok da keyifliydi. Birlikte çalıştığım son yayın kurulu üyeleri Prof. Dr. Doğan Erdoğan, Doç.
Dr. Orhan Önalan, Prof. Dr. Murat Özdemir, Prof. Dr. Dilek Ural ve Prof. Dr. Aylin Yıldırır’a bana bu
mutluluğu yaşattıkları için çok teşekkür ederim.
İstatistik danışmanımız Salih Ergöçen’e çok önemli katkılarından dolayı müteşekkirim, yazarlarımızı en çok zorlayan hakemimiz olduğunu söyleyebilirim.
Editörlüğü üslendiğim 2006 yılından beri her sayıda büyük bir sabırla derginin en çok okunan
bölümlerinden biri olan “Kardiyoloji’de Gündem ve Yorumlar”ı yazan Prof. Dr. Ertan Ural’a özel olarak
teşekkür ediyorum.
Editörlük sürecimde dergimizi her zaman destekleyen tüm TKD Yönetim Kurullarına, Bilimsel Danışma Kurullarının değerli üyelerine, dernekteki diğer görevlerinin yanı sıra derginin sekretaryasını
on yıldır tek başına büyük bir özveri ile yürüten Deniz Cörüt’e ve editörlüğümün son zamanlarına
kadar Türk Kardiyoloji Derneği genel müdürü olarak görev yapan Ahmet Ünver’e şükranlarımı sunuyorum.
Derginin 2006-2012 yıllları arasında yayıncılığını yapmış olan Ekin Tıbbi Yayıncılığa ve 2012
yılından beri yayıncısı olan Kare Yayıncılığa, dergimiz makalelerinin değerlendirme işlemlerinin gerçekleştiği Journal Agent sistemini yürüten LookUs şirketine teşekkür ederim.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Vedat Sansoy

