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Editörden Editorial

Anadolu Kardiyoloji Dergisi politikası,
İzmir toplantısı, gelişmeler
On improvements, Izmir meeting and policy of the Anatolian Journal of Cardiology
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin bilim yaşamına katıldığı 10 yıl
öncesinden beri, Yardımcı Editörlerle yapılan toplantılarda,
yakınlarımla ve yazarlarla olan görüşme ve yazışmalarda, önemli bazı noktalar daima tartışma konusu olmakta: Anadolu
Kardiyoloji Dergisi yerli! yazıları ve yazarları ne kadar desteklemeli? Eğitime ne kadar yer vermeli? Gelen yazılar hangi oranda
ve hangi gerekçelerle ret edilmeli?
Doğrusunu isterseniz, bu konularda benim kafamdaki ilkelerle, bana önerilen politikalar tamı tamamına uyuşmuyor. Anadolu
Kardiyoloji Dergisi’ndeki ilk “Çıkarken” isimli yazımda, bir kardiyoloji bilim dergisi olacağımızı, önceliğimizin “Akademik üst
düzey” bilgileri ilgililere ulaştırma amacı taşıdığımızı, bu bilgilerin
orijinal araştırma, derleme, eğitim, olgu sunumu ve orijinal
görüntü olacağını sizlere anlatmıştım. Anadolu Kardiyoloji
Dergisi’nin önemli bir bilim dergisi olduğunu söylemek ve sizleri
inandırmak için de elimizde bazı ölçütler gerekli: “Etki faktörü”,
“Eigenfactor”, “H değeri” benzeri gibi. Bu ölçütleri üst düzeyde
elde etmek için de uluslararası indekslerin koyduğu kurallar var.
Eğer okunmak ve atıf almak, bilim insanlarının ürettiği bilgileri,
sonuçları kardiyoloji toplumuna kazandırmak istiyorsanız, bu
indekslerden yüksek puan almanız gerekiyor. İşte bunu yaparken
de bazı istenmeyen sonuçlara katlanmak zorundasınız.
Akademisyen-yazar: Anadoluyu-memleketin bilim üretenlerini
neden desteklemiyorsunuz? Neden ender görülen olgu
sunumunu-özgün görüntüleri %90 ret ediyorsunuz? Neden
İngilizce yazılarda “English Editing” arıyorsunuz? Neden üç
aydan önce karar alamıyorsunuz? Bir akademik dereceye başvuracağım, bunun için benim yazıma neden öncelikli (kabul)
kararı vermiyorsunuz? benzeri birçok soru-eleştiri alıyorum.
Kesinlikle hepsine doğru-gerçek ve çok nazik-politik cevaplar
vererek, sözlü, hatta uzun mektuplarla yanıtlıyorum. Kırıcı olanları bile kırmıyorum.
Yukarıdaki yakınmalarımın sonucu, bazı Yardımcı Editör ve
Danışmanlarımdan gelen ciddi eleştirileri dikkatle değerlendirdiğimde; Anadolu Kardiyoloji Dergisi politikası, içinde türlü siyasi
mesajlar, aşk şiirleri ile hiçbir kuruma müdana etmeden, ricada
bulunmadan, aracı koymadan, yalnızca büyük emek, irade ve
akademisyenlerin Anadolu Kardiyoloji Dergisi kadrosuna deste-

ği ile PubMed’e girmedi mi? Aynı kuralları izleyerek, SCI-E müjdesini almadı mı? Tüm olumsuz koşullara karşın: Editör Prof. Dr.
Gulmira Kudaiberdieva, AVES Yayıncılık, fedakar ve azimle
Yardımcı Editörlük-Danışmanlık görevine devam eden ya da yeni
katılanlar AKD misyonunu yüklenmedi mi?
Sonuç; Anadolu Kardiyoloji Dergisi gelen her türlü yayın talebini “Dünya Görüşü” ne göre değerlendirip, daima gelişen ve
tüm olanaklarla, hızla doğru sonuca varmak için uğraşan kadrosu ile eleştirileri ciddiye alıp, Yardımcı Editörlerle tartışan (ama
Hocanın dediği dediktir) ve misyonunu devam ettirecek bir bilim
dergisidir. Eğitim sorumluluğunu hiçbir zaman unutmadan, ama
tek amaç edinmeden, çok önemli bir sorun olarak karşımıza
çıkan “Aile hekimleri eğitimi”ni de üstlenerek, hiçbir koşulda
“gelişme-yenilenme” kuralından öncelikli olarak vazgeçmeden,
giderek basımından aylar önce elektronik ortamda izleme şansını arttıran bir “bilim sunucu” dergi olmaya devam edecektir.
Hiçbir destek kurumu olmadan ve zorlama kuralları bulunmayan Anadolu Kardiyoloji Dergisi’ne PubMed üzerinden 2010
yılında 41084 defa elektronik ortamda ulaşıldı (tıklandı). Yalnızca
Aralık 2010 ulaşım sayısı 3638’dir. Bu “Yalnız bir kovboy” için
yüksek bir sayı ve özlenen bir başarı olsa gerekir. Peki, “bu değirmenin suyu nereden geliyor” diye hiç düşündünüz mü eyyy
okurlar? Hiç öneri de bulundunuz mu? Hiç sorguladınız mı?
Neyse, felsefemiz; “Şan olsun-şöhret olsun”, başka bir işin
peşinde değiliz. Bunun onuru, beni daha çok mutlu yaşatır;
Anadolu Kardiyoloji Dergisi yayın sorumluları, yazı yollayanlar ve
Yayıncımız sağ olsun, yazılarını ret ettiklerime de hakkımı helal
ediyorum, ama onlar da selamlarımı eksiltmesinler!
“Ne olacak bu Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin hali” diyerek
Sayın Prof. Dr. İnan Soydan’ın ev sahipliğinde ve İzmir-Ege
Üniversitesi’nde “Lokal Yardımcı Editör” toplantısını gerçekleştirdik. Bu toplantıya, Prof. Dr. Gulmira Kudaiberdieva, önceki
İstanbul toplantısına katılamayan Prof. Dr. Barış İlerigelen
İstanbul’dan, Denizli’den Prof. Dr. Suna Kıraç, Konya’dan Prof.
Dr. Kurtuluş Özdemir, Sayın İbrahim Kara, ev sahibi olarak Prof.
Dr. Sanem Nalbantgil, bendeniz de Baş Editör Ofisi Asistanı
Betül Tuntaş ile katılarak çok önemli tartışmalarla geçen bir 4
saati paylaştık. Öncelikle, Lokal Yayın Sorumlularına hesabımızı
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verdik: Yazılar gelip-son imzayı atıncaya kadar neler yapıyorduk,
şimdi ne yapmalıyız, politika ne olmalı?
Yazı akışı: Anadolu Kardiyoloji Dergisi’ne yollanan yazıları ilk
olarak Baş Editör ofis sorumlusu Sayın Betül Tuntas tümü ile
değerlendirir, olası yönlendirme ve düzeltmelerini yaparak, günlük uygulanan, saat 11:00-12:00 toplantısına getirir. E-posta ile
gelenleri tümü ile açar ve değerlendirir, gerekli olanları benim
bilgisayarıma yollar. Pleksus programından gelen bilimsel içerikli (orijinal araştırma, olgu sunumu, derleme, eğitim, orijinal
görüntü vb.) yazılar ise, ilk sayfası basılı olarak gündeme konur.
Düzeltilmesi gerekenler, format açısından kusurlu olanlar, eksik
vb. olanlar ise yazara geri yollanır. Baş Editör olarak bilimsel
içerikli olanları tümü ile okuyarak, hemen ret edebileceklerimi
toplantıda iade ederim. Diğerleri için ilgili Yardımcı Editörlere ya
da küçük bir kısmı Prof. Dr. Gulmira Kudaiberdieva’ya hakem
seçmeleri (4 yabancı, 4 yerli) ve ön değerlendirme yapmaları için
yollanır. Gelen hakem isimleri bir süzgeçten geçerek (cevap vermeyenler, kerhen cevap verenler, özür beyan edenler, yeni
hakemlik verdiklerimiz elendikten sonra), ikinci Baş Editör Ofis
Asistanı Betül Çelik tarafından Pleksus programından yollanır,
takibi yapılır. Yeterli cevap alınamayan hakemler için, bir süre
sonra tekrar hakem seçimi yapılır. Gelen hakem raporlarına
yazarların verdiği cevaplar, Baş Editör Ofisince değerlendirilip,
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yeterli puan alanlar, ön kararla birlikte Prof. Dr. Gulmira
Kudaiberdieva’ya yollanır, istatistik danışmanı değerlendirilmesi
dâhil, tümü ile Editör Prof. Dr. Gulmira Kudaiberdieva tarafından
tüm ayrıntıları ile incelenerek basım konusundaki karar önerileri
ile (yazıların çoğu “kıyıma!” uğrar) tekrar Baş Editör ofisine gelir.
Editör önerileri genellikle kabul edilir ve yazara son defa tekrar
düzeltme için yollanır, cevap beklenir. Baş Editör ve Editör aynı
kanıda olmaz ise telefon görüşmesi ya da Yardımcı Editörlere
başvurulur, son karar verilir. Bu aşamalarda, genelde yazar- “ne
oluyor” diye de bize sorar: Haklıdır.
Bu sayımızda, Türk Kardiyolojisinde çok önemli yeri olan bir
Hocamızla yapılan söyleşiyi bulacaksınız. Bir çağa şahitlik yapan
Hocamızı, onu yakından izleyen iki dostu(m) dile getirdi. Artısı,
eksisi ile lütfen dikkatle okuyun. Şiirsel bir anlatımla, Altan
Hoca’nın giderek yükselen bilim grafiğinin bana da cesaret verdiğini söyleyebilirim: “Hep yaşayacakmışım gibi öğren(t)- yarın
ölecekmişsin gibi yaşa,” (ister dua et, ister gez-eğlen) (bu özlü
söz, benim tarafımdan uyarlandı!). Aslı “ Disce quasi semper
victurus, vive quasi cras moriturus”
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