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Geliﬂmeler
Advancements

Anadolu Kardiyoloji Dergisi Index Medicus ve SCIE’ye kabulünden itibaren, geliﬂen ﬂartlara ve gereksinimlere göre, h›zl› bir
de¤iﬂim ve geliﬂim sürecine girmekte. Bu y›l›n dokuz ay› içinde
bas›m dile¤i ile 342 yaz› yolland›; bu da 140 iﬂ gününde, gün baﬂ›na ortalama 2.5 yaz› demektir. Bu say› az, hatta iki sekreterin
en fazla birer saatini al›r görünse de, bunlar›n formata uygunluklar›n› de¤erlendirmek 2-3 saate mal olmaktad›r. Bu arada önceki yaz›lar için yollanan hakem raporlar›n›n gün baﬂ›na 7-8 adet
olmas›, bunlar›n okunarak baﬂ editör toplant›s›na haz›rlanmas›;
yeni yaz›lar için PubMed hakem taramas›, düzeltilmiﬂ gelen yaz›lar›n tekrar hakemlere yollanmas› gerçekten hummal› bir çal›ﬂmay› gerektirmekte. Baﬂ Editör olarak “part-time” olan görevimi
nerede ise tam güne ç›karmak gerekecek. Neyse ki, son ald›¤›m›z kararlarla orijinal görüntü ve olgu sunumlar› için yard›mc›
editörler devrede. Gerçekten böyle giderse yükümün artmayaca¤›n› düﬂünüyorum.
Önümüzdeki y›llarda Anadolu Kardiyoloji Dergisi’ni bekleyen
bir sorun “Etik Uygunluk Raporlar›”. Bu raporu olmayan orijinal
araﬂt›rmalar› incelemeye almama karar›m›z yard›mc› editörler
toplant›s›nda al›nm›ﬂt›. Daha önceden de duyurdu¤umuz için bu
y›llarda baﬂlayan çal›ﬂmalar›n etik raporlar›n›n al›nm›ﬂ oldu¤una
inan›yorum.
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’ne bu y›l yollanan 342 yaz›n›n d›ﬂ›nda; yay›nlanmak iste¤i ile yollanan 44 yaz› çeﬂitli kademelerde reddedilerek, dosyalar› kapat›ld›. Bu y›l toplam 100 civar›nda
yaz›y› basamayaca¤›m›z için, maalesef reddetmek zorunda kalaca¤›m›z› zannediyorum. Bunlar›n büyük bir ço¤unlu¤u orijinal
görüntü ve olgu sunumu format›nda. Sekiz yaz› da çeﬂitli nedenlerle iade edildi.
Bu y›lki Avrupa Kardiyoloji Derne¤i’nin toplant›s›na kat›lamad›m. Yurdumuzdan ço¤unlu¤u poster ﬂeklinde, birçok bildirinin
kabul edilmesi çok sevindirici oldu. Yine de lecture/seminer olarak Prof. Dr. Bülent Görenek’in tek kiﬂi de olsa, konuﬂmac› olmas› bizi mutlu etti. ‹leriki y›llarda pek çok arkadaﬂ›m›z›n konuﬂmac› olaca¤›na eminim. Öyle anlaﬂ›l›yor ki “kuyu kazmak” pek yararl› olmuyor.
Son birkaç y›ld›r pek çok akademisyenden “Lütfen bize Index
Medicus’a ve SCIE’ye nas›l girilir bildirin” ﬂeklinde ricalar al›yorum. Bunlar›n yaz›l› bir kitab› yok, kesin çizgilerle belirmiﬂ kurallar› da yok. Anadolu Kardiyoloji Dergisi rica-minnet kabul edilmedi ki; yaln›zca formal baﬂvuru yapt›. Bir derginin ba¤›ms›z, deneyimli, emek ve zaman›n› esirgemeyen, hedefini do¤ru belirle-

miﬂ, biraz da yetenekli Editörleri, Yard›mc›lar› ve Dan›ﬂmanlar›
varsa, bilim üretmenin nas›l bir ﬂey oldu¤unu (ahkâm kesmek olmad›¤›n›) bilen ve bu düzeye varm›ﬂ her akademisyen, editör
aday›d›r. T›p bilimindeki geliﬂmeleri kavrayabilen, ciddi bilgi birikimli, bunlar›n çeri-çöpü ve elma ile armutlar›n› ay›rma düzeyine
gelmiﬂ her üniversite ö¤retim üyesi SCIE’yi hedefleyebilir.
‹yi bir dergi; ciddi hipotezli, aç›k belirgin amaçl›, temel dayanak bilgileri tart›ﬂmas›z olan, do¤ruya varmak için uygun metotlar› kullanabilen, elde etti¤i bulgular›n gerçek ve iﬂe yarayanlar›n› ay›rt edebilen, bunlar› günün bilimine göre de¤erlendirmesini iyi öz ve kullan›labilir yapabilecek her araﬂt›r›c›y› ilerde SCIE
dergisinin temeli olacak ﬂekilde destekler, yüreklendirir ve onurland›r›r.
Emeklili¤imle birlikte gerçekten Anadolu Kardiyoloji Dergisi’ne daha fazla zaman ay›rabildim. Bununla beraber, zaman
içinde “Allah’›n kuludur, her ﬂey beklenir (iyi-kötü)” felsefem nedeni ile bir süre dergi sekretaryas› güç günler yaﬂad›. ﬁimdi ise
Eskiﬂehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal› eskisinden de güçlü bir ﬂekilde Anadolu Kardiyoloji
Dergisi’ne arka ç›karak; sorunlar›n çözülmesini sa¤lad›. Derginin
içinde “Eskiﬂehir Osmangazi Üniversitesi taraf›ndan k›smen
desteklenmektedir” yaz›s› ile kurumun amblemini göreceksiniz.
Böylece Index Medicus ve SCIE gibi, ama resmi bir kurum taraf›ndan teﬂvik alm›ﬂ oldu.
Yurdumun hevesli, genç, merakl›, at›lgan ve gayretli yeni bilimsel t›p dergisi editörleri: Orijinal araﬂt›rmalar›n›z›n y›ll›k oran›
(%) nedir? Bunlar gerçekten okunacak ve at›f alacak araﬂt›rmalar m›d›r? Yurt d›ﬂ›ndan gelen kaç orijinal araﬂt›rman›z var? Y›lda
kaç araﬂt›rma yay›nl›yorsunuz? Hakemlerinizin yabanc› ülke oran› nedir? Editör listenizde yerli-yabanc› gerçekten kaç bilim adam› var? Bunlar›n kaç› süs-vitrin iﬂini görür? Derginizin misyonuvizyonu nedir? Gelen yaz›lar› ret etti¤inizde kim size bask› yapacak (arkadaﬂ, dernek yönetimi, dekan, rektör vs.)? Bast›¤›n›z yaz›lar›n orijinal, kopya ya da yap›ﬂt›rma düzeyini kim kontrol ediyor? Ald›¤›n›z resim ve grafikler için izin al›yor musunuz?
Yukar›dakilerin hiçbirisini kurallar›na göre uygulamadan bir
yerlere gelmeye çal›ﬂ›yorsan›z-gelseniz bile; kötü örnekten öteye geçemezsiniz.
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