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AKD’nin ikinci on yıl hazırlığı
Preparation of AKD for the second decade
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin yaşantısı, size aktaramadığım
ya da üstü kapalı kıyısından temas ettiğim olayları da katarsak,
tam bir macera romanı. Hele son aylardaki yazışma dosyalarımıza
bakarsanız hem hicap duyulacak işler hem de güzel emsallere
rastlarsınız. Geçen yıllarda AKD’ye gönderildikten 24 saat sonra
yazıda bazı düzeltmeler gerekiyor- denerek çekilen yazının, ertesi
sabah başka bir dergiye yollanmış olduğunu tespit ediyorsunuz.
Daha geçen günlerde, 22.09.2009 tarihinde dergimize yollanıp
hakem incelemesi tamamlanan ama cevap alamadığımız, yazarı
uyardığımızda saf ve duru bir cevap aldığınız zaman (Düzeltme
göndermeyeceğim) doğal insani tepkilerinizi Baş Editör olarak
frenlemek zorunda kalıyorsunuz. İncelediğimizde bu yazının
“dublication” - “salamization?” 17.06.2009 tarihinde zaten başka
bir dergiye yollandığını ve birkaç ay sonra basıldığını görüyorsunuz. Ne var ki yazar bu yazısını kaynaklarda gizlemek ihtiyacını
duyuyor. Bunlar da ayrı dert. Editör Yardımcıları ve danışmanlar
editör ofisine bu konuda büyük destek vererek seçeneklerin simsiyahtan bembeyaza kadar uzanabileceğini ortaya koyuyorlar.
Aşağıda eklenen grafiklerden de görebileceğiniz gibi SCIE’ye kabulümüzden itibaren, gelen yazılarda belli bir ivme elde
edilmiştir. Biriken yazılara basım fırsatı verebilmek için maalesef
(ya da ciddiyeti gösterir) ret sayımız iki yılda 69’dan 374’e çıkmıştır. Bu da gelen yazıların %75’inin reddi anlamı taşımaktadır.
Grafiklerdeki sonuçlar 2009 yılının ilk 11 ayına aittir. İvmenin
devamını düşünürsek, özgün araştırmalar da dâhil, sayıca
devamlı bir artış söz konusu.
Yıllar içinde her dergide olduğu gibi AKD’nin de yardımcı
editör ve uluslararası yayın kurulunda yenilenme, değişiklik,
düzeltme ve gereksinmelere göre yeni isimler görmektesiniz.
Özellikle iletişim sorunu verimi güçleştiren en önemli etken
olmaktadır. Acar Tokcan Hocamızın vefatı, Esmeray Acartürk
Hocamızın ayrılması ile yükü artan Editör Yardımcılarına, son
kuruldaki öneri ve seçimlerle Dr. Sanem Nalbantgil, Dr. Ahmet
Tulga Ulus, Dr. Ercan Tutar, Dr. Berrin Umman ve Dr. Mehdi Zoghi
Hocalarımız katıldı. Bunlar içinde Sanem Nalbantgil, Ahmet
Tulga Ulus ve Mehdi Zoghi uluslararası yayın kurulunda bir süredir çok verimli çalışmalarda bulunuyorlardı. Önümüzdeki sayımızda bu değerli bilim insanlarının kardiyolojide yoğunlaştıkları
özel alanlara göre iş bölümü yapacağız.
Uluslararası Yayın Kurulu’nda bulunan ve değerli katkılarını
esirgemeyen Esmeray Acartürk (Adana, Türkiye), M. Necip Alp

(İstanbul, Türkiye) İ. Nadi Arslan (Elazığ, Türkiye), Ergün Demiralp
(İstanbul, Türkiye), Deniz Demirkan (Ankara, Türkiye), Nergiz
Domaniç (İstanbul, Türkiye), Halis Dörtlemez (Ankara, Türkiye),
Övsev Dörtlemez (Ankara, Türkiye), Bülent Kılıçcıoğlu (Manisa,
Türkiye), Cüneyt Konuralp (İstanbul, Türkiye), Ahmet Narin
(İstanbul, Türkiye), Muzaffer Öztürk (İstanbul, Türkiye), Nizamettin
Toprak (Diyarbakır, Türkiye) Hocalarımız görevlerini, Editör
Yardımcıları toplantısında seçilen Luiggi P. Badano (Udine, Italy),
Ali Emin Denktaş (Houston, Tx, USA), Ali Gholamrazed (Tahran,
İran), Murat İkizler (Eskişehir, Türkiye), Göksel Kahraman
(Kocaeli, Türkiye), Horst Sievert (Frankfurt, Germany), Zeynep
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Tartan (İstanbul, Türkiye), Mehmet Yokuşoğlu (Ankara, Türkiye)
Hocalarımıza devrettiler. Kendilerine, AKD ailesi olarak verimli
çalışmaları için şükranlarımızı sunarız.
Anadolu Kardiyoloji Dergisi farklı ve özel içeriği dolayısı ile
sık sık ciddi eleştiriler almaktadır; bir kardiyoloji dergisinde aşk
şiirinin işi ne, gibi. Temeli “kalp” olan bir dergide aşk şiiri yayınlanmayacak da proktoloji dergisinde mi yayınlanacak, şeklinde
bir savunmayı da yine yazarından almıştık (A peer-reviewed medical journal should publish the highest quality, most transparently
reported, most well-written work possible to attract readers, but
should it also offer readers lighter fare such as jokes, creative
writing, and the like).
New York, Columbia University, College of Physicians and
Surgeons, Hypertrophic Cardiomyopathy Program direktörü Prof.
Dr. Mark Sherrid, AKD’nin “Inherited Causes of Sudden Death”
başlıklı 2009 yılı özel sayısında editörlük sorumluluğunu üstlendi.
Çok hızlı gelişen ve değişen bilgileri, derli toplu ve bilimsel üst
düzeyde sunan bu emek için kendilerine şükran borçluyuz.

Anadolu Kardiyol Derg
2010; 10: 1-2

Özellikle ani ölüm olgularının genç yaşta olanlarında otopsi dâhil
birçok araştırmada nedenin bulunamaması, genetik bilimindeki
gelişmelerin bizlere ne denli yararlı olacağını çarpıcı bir şekilde
göstermektedir.
Bundan sonra 2010 yılı ilk özel sayımız “Pulmoner Hipertansiyon”
konusunda Dr. Cihangir Kaymaz ve Dr. Serdar Küçükoğlu’nun editörlüğünde sizlere sunulacaktır.
Değerli AKD okuyucuları, “innovation” bu değildir ama düşünen
ve yaratan kişiler bir de eleştirilere kulak tıkamaz ise sonunda AKD
olur. Örneğin, hiçbir ciddi kurumsal desteği olmayan AKD bu yıl SSS
2010’u İstanbul civarında yine düzenleme hazırlıklarına başladı.
TÜBİTAK yaz okullarının 1984 yılında ilk hazırlıklarına başladığımızda
da bundan daha müsait şartlarımız yoktu. Özellikle TÜBİTAK’ın bilim
insanı yetiştirmek için “bilim üretilmesi öğretimi” isteği bu yıl SSS
2010’un yerli versiyonlarına devamını zorunlu hale getirdi.
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