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Değerli okurlarımız,
Yeni bir yılın ilk sayısına hepinize mutlu yıllar dileyerek başlamak istiyorum. Ardımızda bıraktığımız
2019 yılı Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi için değişim yılı oldu. Öncelikle yayın kurulumuzda görev teslimi yaşadık. Uzun yıllar boyunca dergimize hizmet veren ve birlikte çalışmaktan büyük onur duyduğum
Prof. Dr. Murat Özdemir ile 2016-2019 döneminde girişimsel kardiyoloji editör yardımcılığını üstlenen
ve özenli çalışmalarıyla dergimize değer katan Prof. Dr. Kadriye Kılıçkesmez aramızdan ayrıldılar.
Geçmiş dönemde birlikte çalıştığımız ve yeni yayın kurulunda da görev almayı kabul eden Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu, Prof. Dr. Bilgehan Karadağ, Doç. Dr. Uğur Canpolat ve Doç. Dr. Sabahattin Gündüz’e
Prof. Dr. Sanem Nalbantgil, Prof. Dr. Bahar Pirat, Doç. Dr. Emre Aslanger, Doç. Dr. Kaan Okyay, Doç.
Dr. Özlem Yıldırımtürk, Doç. Dr. Ozan Onur Balkanay, Doç. Dr. Selman Gökalp, Doç. Dr. Mustafa Ozan
Gürsoy, Doç. Dr. Burak Hünük ve Uzm. Dr. Muhammed Keskin katıldılar. Başka deyişle, yeni yayın
kurulu geniş ve genç bir kadro ile bayrağı teslim aldı. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi’ndeki makaleleri
genç kardiyologlara ve uluslararası camiaya ulaştırmak üzere, ilk kez, web editörü olarak Uzm. Dr.
Göksel Çinier ekibe katıldı. İstatistik danışmanlarımız Doç. Dr. Salih Ergöçen ve Doç. Dr. Aysen Kandemir titiz çalışmaları ile makaleleri değerlendirmeye, Prof. Dr. Ertan Ural kendine has yorumları ile kardiyoloji gündemini ve haberlerini iletmeye devam ettiler. Genç kardiyologlarımızdan Dr. Özge Özden Tok
ise Kardiyolojide Gündem ve Yorumlar köşesine çizimleri ile renk kattı. 2020 yılının en dikkate değer
yeniliği ise, değerli hocamız Prof. Dr. Serdar Payzın’ın kendisinin ve yayın kurulunun seçtiği makalelere
makale içeriğini bir karede özetleyecek grafik-özet çizmeyi kabul etmesi oldu. Bu sayıda ilk örneğini
dergimizin kapağında göreceksiniz.
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi web sitesini 2019 yılında 209.000 kullanıcı ziyaret etti ve 377.000
sayfa görüntülendi. Web sitesini 2018 yılında yaklaşık günde 250 – 500 kişi ziyaret ediyorken, 2019
yılında bu sayı günlük 750-1000 kişiye çıktı. Verilen sayılar, dergimize olan ilginin ve kullanıcıların sitemizle etkileşiminin katlanarak arttığını düşündürmektedir. Arşiv dergisi, 2015 yılı sayılarından itibaren
Web of Science Emerging Sources Citation Index kapsamında yer almaktadır. Ulusal veritabanımız
ULAKBİM’in yanı sıra, SCOPUS ve PubMed, Embase, EBSCO gibi SCI-Expanded dışı uluslararası alan indeksleri tarafından taranması, yazarlarımızın çalışmalarını hem ulusal hem de uluslararası
platformda duyurabilmelerini sağlamaktadır. Bu durum atıflarımıza da yansımıştır. Yıl itibarıyla 2015
yılında aldığımız ilk atıfların toplamı 32 iken, atıf sayısı hızlı bir artış sergileşmiş, 2016’da 104 atıf,
2017’de 159 atıf, 2018’de 238 atıf ve bu yılı tamamlarken 275 atıfa yükselerek dergimizin h indeksi 9’lu
rakamlara çıkmıştır. Bilinirliğimizin en önemli kanıtlarından birisi olarak, aldığımız atıfların yarısından
fazlası yurtdışından gelmiş ve ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri ardından Çin Halk Cumhuriyeti,
İtalya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya ve Kanada gibi öncü ülkeler yer almıştır. SCOPUS
veritabanında Q3 grubu dergiler arasında yer alan Türk Kardiyoloji Derneği Arşivinin künyesi de bu
gelişmeler çerçevesinde yıl ortasında güncellenmiştir.
Şüphesiz, 52 yaşında bir dergi siz değerli okurlarımız, yazarlarımız ve herşeyin ötesinde görünmez
kahraman hakemlerimiz olmasa hayatta kalamazdı. Bu nedenle her yıl olduğu gibi, 2019 yılında makaleleri değerlendirmede bizlere katkıda bulunan hakemlerimizin listesini dikkatinize sunarak yazıma
son veriyorum.
Tüm okurlarımıza ve emektarlarımıza başarılı, sağlıklı ve mutlu bir yıl dileğiyle...
Prof. Dr. Dilek Ural
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