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Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nde yeni disiplinler
ve gelişmeler
New improvements and disciplines in the Anatolian Journal of Cardiology
Hep söylerim; hakemler Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin en
önemli halkasıdır. Geçen günlerde değerli bir hakemimizin verdiği çok ciddi, radikal, ateşli ve öfkeli rapor, günlerce tüm Editör ve
Yardımcıları ile Danışmanları heyecanlandırdı. Öylesine tartışmalar yaşadık ki; böylesine Anadolu Kardiyoloji Dergisi’ne bağlı
olan sorumlular var oldukça, Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin
yükseliş eğiliminin daima yukarı doğru olacağına dair kanaatim
kesinleşti. Sorumluluk bilinci, Anadolu Kardiyoloji Dergisi’ni
sahiplenmek, hakemlik kuralları, yardımcı editörlük görevinin
verdiği stres hepimizin ateşini yükseltti. Bu sahiplenmenin, yurdumuzda hiçbir dergide gerçekleşme şansı yok. Konu, bu orijinal
araştırmanın bilimsel düzeyi nedir? Ret mi? Kabul mü? Tabii ki
sonunda baş sorumlu olarak Baş Editör, günahı ve sevabı üstlenmek zorunda kaldı. Ne kazandık? Çok şey; Baş Editör tüm yazıları ve hakem cevaplarını daha dikkatle okumalı; uygun hakem
atamalı ya da yayın sorumlularına yazı dağıtımda ön yargısız
olmalı; hatır-gönül dinlememeli; kimsenin gözünün yaşına bakmamalı; bildiği yoldan (geldiği yoldan) şaşmamalı; imkan olsa,
haftada bir, tüm editör, yardımcı editör ve danışmanları ile düzenli toplantılar yapmalı; yurtdışına kısa süreli olsa bile, giden yardımcı editörlerin de yardımcı vekilleri olsa vs. vs.
Bilimsel yayıncılıktaki hızlı gelişme, yurdumuzun akademik
kaygan zeminindeki beklentileri karşılamak, yazar ve okuyanların
haklı önerilerini uygulayabilmek, yayın kalitesinde Anadolu
Kardiyoloji Dergisi’nin yurdumuzda başlattığı Rönesansı iyice
yerleştirmek ve örnek olmaya devam etmeye zorluyor. Editörümüz
Sayın Prof. Dr. Gulmira Kudaiberdieva bu ivmenin devamı için bir
dizi yeni atılım başlattı. Bunlar içinde en önemlisi, “Yazarlara
Bilgi” den de göreceğiniz gibi, yazı formatları, etik kurul onayı,
yazı gönderimi gibi birçok konu yeniden düzenlendi. Pleksus
programında da hakemlerle ilgili, bizi ve yazarları çok rahatlatan
değişiklikler var. Her yazar hazırlanan anket formunu zorunlu
olarak dolduracak. Bunun sonunda da Anadolu Kardiyoloji
Dergisi iletişimde hız kazanacak, noksan, yanlış ve sorunları
atlamamak için nelerin yapılması gerektiğini siz okuyucu ve akademisyenlerden bu geri bildirimle öğrenecek.
Gelen yazılarda hep bildiğimiz (hatta benim de zamanında
hoş gördüğüm) “lütuf yazarlık” konusu giderek dikkatimi çekiyor

ve şimdiki hoş görü sınırlarımı aşıyor. Gelen yazılardan bundan
sonra kesinlikle COPE, ICMJE ve CSE kurallarına göre “yazar
sorumluluk payı ve ilgisi” sorgulanacak. Bu konuda yazarlara
sunulan formlar, Pleksus’da doldurulmadan, yazının benim
önüme gelmesi mümkün değil. Geçen sayıda, yurtdışından gelen
bir güzel özgün araştırma sırf bu yüzden ret edildi. Yazar ve okuyucularımızın Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin ilgili linklerine
ulaşmalarını öneririm.
ICMJE potansiyel çıkar çatışması bildirisi formu da yazara
katkı formu ile ilintili olarak, Türkçe-İngilizce, gerekli izinler alınarak sizlere sunuluyor. Böylece, biraz da zorunlu olarak, yurtdışı
dergilerle tam olarak uyumlu; kuralları üst düzeyde denetleyicilere, alnımız açık olarak sunabileceğiz. Yayıncımız AVES tüm
önerilerimizin uygulanmasında her türlü kolaylığı gösteriyor.
Yurdumuzdaki çok sıkı olmayan sanayi-akademisyen çıkar
ilişkilerini de bilerek; uluslararası “Potansiyel çıkar çatışma
bildirisi”ni, Anadolu Kardiyoloji Dergisi’ne ekledik. Tüm bu çalışma
ve size biraz güçlük çıkaracak işlemler sonunda hepimizin daha
doğru bir formatta akademisyenlik yapacağımızı, diğer bilimsel
yayınlara da öncülük edeceğimizi biliyorum. Bütün bunlar özenti
değil, gerekliydi. Bu uygulamalar, en azından akademik çalışmaları denetleyen üst düzey birimlerin, yurtiçi yayınlara çok haklı olarak gösterdikleri kuşkuyu biraz azaltmayı sağlayacaktır. İtirazlarının
bundan sonra haklı olma payı düşecek: Örnek bir dergi olabildiğine
göre, herkesin kendisine çeki düzen vermesi “ben yaptım oldu”
değil; arkamda güç!!! var istediğim kuralı koyar, istediğimden
zorla yazı alırım ve ödülleri de keyfi-yandaşıma veririm hoyratlığı
azalır; eğer insaflı ve insansı olursak. İşlemlerimizde son bir yenilikte, hakem değerlendirme formlarında yapıldı. Bize gönderilen
çalışmaların daha doğru ve kılavuzlara uygun olarak sunulması
için hakem değerlendirme formları yeniden düzenlendi.
Güzel bir sürpriz Prof. Dr. Suna Kıraç ve Yard. Doç. Dr. Mutlu
Vural’dan geldi. Suna Hocamızın “The role of advanced cardiac
imaging methods in coronary artery disease” başlıklı, Anadolu
Kardiyoloji Dergisi’nde Temmuz (Özel Sayı) 2008 tarihinde yayınlanan derlemesi BioMedLib’in literatür izleme servisi tarafından
11.03.2011 tarihi itibari ve kendi alanında “Who is publishing in
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my domain?" başlığı ile ilk 10 yazının birincisi olarak listelendi.
Mutlu Hocamızın yazısı da “Impact of psychological factors on
development and course of coronary artery disease” başlığı ile
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nde Mart 2006 tarihinde yayınlanan
özgün araştırma, yine aynı izleme servisi tarafından 25.03.2011
tarihi itibari ve kendi alanında “Who is publishing in my domain?"
başlığı ile ilk 10 yazının birincisi olarak listelendi. Araştırıcıları,
hakemleri ve Editörümüzü kutlarım. Bu yazıyı takip eden sıradakiler ise genelde 10 IF’li dergilerdir: Türkiye’nin onurları.
Olgu sunumu ve özgün görüntülerin ilgi çekiciliğinden öte,
bilgi üretmesi daima ilk dikkat ettiğim ve önem verdiğim konu.
Buna rağmen yurdumuzda ilk defa yapıldığı düşünülen ve ortaya
konulan işlem, yaklaşım ya da görüntüleri, eğitim amacı da saklı
kalmak kaydı ile kabul ediyorum. Bu benim şahsi karar ve yetkim
değil; yardımcı editörlerle aylarca görüşerek olgunlaştırdığımız
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bir karar. Böylece yıllar sonra “bunu Türkiye’de ilk kim yaptı?”
dersek, bu bir kayıt altına alma, tescil etme, patent hakkını almadır. Daha sonra itiraz eden olursa; “Sen nerde yayınladın?
Göster” derim. Kabul-yayın kararının bir gerekçesi de budur.
Mayıs sayısının bir kısmı DOI numaraları verilerek, hem
www.anakarder.com’a, hem PubMed’e yüklendi. Sitemizi ziyaret
ederek, Mayıs sayımızın yazılarını indirebilirsiniz. Yazarlarımız
buradan DOI numaralarını kayıt edebilirler. Haziran sayımız da
hazır, önümüzdeki günlerde DOI numaraları verilerek, “Ahead of
Print” olarak yayınlanacak. Gelecek hafta Ağustos sayımız belirlenecek, o da hızla yayına hazırlanacaktır.
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