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Değerli Araştırmacılar;

Ege Pediatri Bülteni’ni takiben yayın hayatına başlayan The Journal of Pediatric Research (JPR) dergisi bu sayıyla 
2014 yılının en son sayısını yayınlamış olmaktadır. Geçen bu sürede siz değerli araştırmacıların da destekleriyle 
hedeflerimize ulaşmaya başladık. Söz verdiğimiz gibi ortalama 40 gün içinde araştırmacılara makaleleri hakkında 
yanıt verdik. Makale kabulünden sonra en kısa sürede kabul edilen makalelerin yayınlanmasını sağladık. Bu süre 
içinde Türkiye Atıf Dizini, Ebsco ve Turkmedline veritabanlarında dizilenmeye başladık. Ayrıca Apple Store, Google 
Play ve Windows Phone Store’dan ulaşılabilirlik kazandık. 

Bu yıl içinde ülkemizin her bölgesinden ve çok sayıda merkezden makale gönderildi. Gönderilen makalelerin yaklaşık 
olarak %80’i kabul edildi. Geçen bir yıl içinde makale red oranımız %20 olarak gerçekleşti. Toplam yayınlanan 
makalelerin %25’i ingilizce olarak yazılmıştı. JPR’ye gönderilen makalelerin %34’ü araştırma, %44’ü olgu sunumu, 
%17’si derleme ve %5’i editöre mektup ve editoryal formatındaydı. Red edilen makalelerin ise %52’si olgu sunumu, 
%48’i araştırma makalesiydi. 

Bu dönem içinde bizleri heyecanlandıran bir başka haber ise ülkemizde özel bir firma tarafından yapılan bir ankette en 
tercih edilen pediatri dergileri arasında ilk 5 dergi arasında gösterilmemiz oldu. Önümüzdeki yıl içinde de hem Türkçe 
hem İngilizce makale kabulümüz devam edecektir ve 2015 yılı sonunda Pubmed’e başvurumuzu gerçekleştireceğiz. 
Bu başvuruyu takiben Science Citation Index Expanded başvurumuz yapılacaktır. Öte yandan diğer veritabanlarında 
dizilenmeye başladıkça bu bilgileri de sizlerle paylaşacağız. Sizlere bütün yayınlanan makalelere doi numarası 
verdiğimizi birkez daha hatırlatmak isteriz.

Elinizde bulunan 2014/4 sayımızda toplam 14 makale bulunmaktadır. Bunlardan 2’si otizm ve majör depresyon ile 
ilgili derleme yazılarıdır. Çocukluk çağı gastroözofajiyel reflünün solunum yolu belirtilerine ilişkin bir derlemenin 
hemen sonrasında bu konu ile ilgili yapılmış güzel bir araştırma makalesi yer almaktadır. Ayrıca Henoch Schönlein 
Purpurası tanısı almış olguların değerlendirilmesi, fetal ekokardiyografik incelemede saptanan hiperekojenik fokusun 
kardiyak fonksiyonlara etkisi, kemoterapi ilaçları ile ilgili yapılan ilaç uygulama hataları ve öğrencilerdeki yeme 
tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi gibi oldukça ilginç araştırmalar da bu sayıda yer alan diğer araştırma 
makaleleridir. Bu çalışmaların yanısıra juvenil dermatomyozit, glomerülonefrit, safra yolları askariazisi, yenidoğan 
tüberkülozu, PFAPA sendromu ve Gianotti Crosti sendromu ile ilgili birbirinden ilginç ve nadir bulguların yer aldığı 
olgu sunumu yazıları da 2014/4 sayısının yayınlanan makaleleri arasındadır. 

Bu sayıda ayrıca 2014 yılında görev almış olan bütün hakemlerimizin ve makalesi yayınlanan tüm araştırmacılarımızın 
isimlerinin yer aldığı 2 adet dizin yer almaktadır. Bu vesileyle makalelerin değerlendirilmesinde fedakarca görev 
alan tüm hakemlere ve dergimizin bu noktaya gelmesini sağlayan tüm araştırmacılara birkez daha editör ve bölüm 
editörleri olarak teşekkür ederiz. 

Önümüzdeki yıl yayınlanacak olan sayılarımızda sizler tarafından tanısal değeri olan ya da ilginç bulduğunuz 
fizik muayene bulgularını fotoğraflar eşliğinde son sayfalarda “Önemli Fizik Muayene Bulguları ve Semptomları” 
“Remarkable Signs and Symptoms” başlığı altında “Editöre Mektup” olarak yayınlamayı planmaktayız. Bu 
başlık altında saptanan bulguyu ve önemini vurgulayan çok kısa bir yazı eşliğinde bildirilen bulguya ait fotoğraf 
yayınlanacaktır.

JPR ekibi olarak hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir 2015 yılı dileriz.
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