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Geçen sayıdan kalanlar
Events that have not been addressed in the previous issue
"Çok çekti ama yine de en çok Fakültesi'ni sevdi"
B.T.
Sizlerin de bildiğiniz birçok olaya bir de Anadolu Kardiyoloji
Dergisi penceresinden bakalım: Bakan gözün niyet, sorumluluk,
yaş-baş ve beklentilere göre manzara ahvali pek değişik yorumlanabilir. Örneğin; ben geçen yıl Ağustos ayında Anadolu
Kardiyoloji Dergisi tıklanma-giriş sayısı ile, bu yıl Ağustos ayı
sayılarını çok merak ederdim: PubMed tıklanma oranı, 2010 yılı2899, 2011 yılı-3801 (%30’dan fazla artış) (Şekil 1). Diğer taraftan
pek de beklemediğim başka bir durum dikkatimi çekti: Geçen yıl
yalnızca Ağustos ayında gelen orijinal araştırma sayısı 11 iken,
bu yıl 27’ye yükseldi (Şekil 2). Bu sonuçlar gibi, sizlere övünmek
olmasın diye buraya aktarmaktan vazgeçtiğim, çok sitayişkâr
akademisyen mektupları alıyoruz. Öyle anlaşılıyor ki, Anadolu
Kardiyoloji Dergisi bambaşka bir vizyona sahip ve üstlendiği yeni
misyonlar ile tamamladıkları, bitip tükenmeden arka arkaya geliyor. Örneğin; lütuf yazarlığı önlemek ve araştırıcıyı zan altında
kalmaktan kurtarmak amacıyla, tartışmalı yazar gruplarının gerçeğe indirgenmesi için ricada bulunduğumuz, uyardığımız tüm
araştırıcılar (biri hariç) gerçek ve yazıya yalnızca akademikbilimsel düzeyde katkısı-hakkı olanları, bize redaksiyonla bildirdiler. Öyle anlaşılıyor ki, etik değerler konusunda biraz itici olsak,
ciddi tehditler alsak da, hatta yakınlarım beni uyarsa bile,
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin cesurca olan bazı çıkışları! (biriki sayıda aşk şiiri yayınlamak gibi) kabul görüyor, hoş karşılanıyor ve “yolu izleniyor”.
Editör Yardımcılarım yazı inceleme, Anadolu Kardiyoloji
Dergisi’ne politika oluşturma, beni eleştirme ve genel yayın

Şekil 1. 2008-2011 PubMed tıklanma oranları

değerlendirmesi, hatta özel bazı hakemleri yeme, canı pahasına
savunma (hepsi haklı-ben de) dolayısı ile ciddi bir iş yükü altında
iken: Prof. Dr. Mehdi Zoghi Hocamızın, Dünya Kalp Yetersizliği
Derneğinin (WHFS) yönetim kurulu üyeliğine seçildiğini ve gelecek yıl Türkiye’de yapılacak olan Dünya Kalp Yetersizliği kongre
düzenleme görevini aldığını büyük bir sevinç ve gururla öğrendim. Bu Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin başarısı olmasa da,
Mehdi Zoghi benim Editör Yardımcım, günahı da sevabı da. Tüm
yayın sorumlularım, yayıncım, Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nde
yazısı yayınlanan, hatta yazı yollayan araştırıcıların bile gururlanmaya hakları var. Nedeni: Bu arkadaşımız vitrin süsü-konu
mankeni olarak Anadolu Kardiyoloji Dergisi Editör Yardımcısı
değil, sorumluluğa her zaman katılan ve yetkisini kendi tayin
eden bir Anadolu Kardiyoloji Dergi’li.
European Society of Cardiology Congress, 2011 Paris’te toplandı. İnceleyebildiğim kadarı ile Türkiye kaynak gösterilen:
Country of Author-Turkey alt başlığı ile “Online Abstract Book”
da 62 sonuç var. Bu çok önemli bilimsel platform-değerlendirme
toplantısında, sözlü bildiri Cüneyt Koçaş (İstanbul Üniversitesi,
Kardiyoloji Enstitüsü), Cansu Selcan Özer Akdeniz (İstanbul
Üniversitesi, Tıp Fakültesi), Leyla Elif Sade (Başkent Üniversitesi
Tıp Fakültesi-Ankara), Murat Biteker (Sağlık Bakanlığı-İstanbul)
ve Cihan Şengül (Sağlık Bakanlığı-İstanbul). Bu sonuçlar kişilerin
alın terlerini, uykusuz gecelerini, çoluk-çocuğundan çaldıkları
güzellikleri yansıtır: Gururlarımız.
Diğer bir ESC haberi: Yurtdışında çalışan bir avuç Türk’ten
böyle serbest bildirisi olanlar da beni şaşırttı. Bu bilim adamları
daha mı şanslı, ekipleri daha zengin ve deneyimli mi? Disiplinleri

Şekil 2. 2010-2011 yılları Ağustos ayı gelen makale türleri
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ve yönetimleri araştırma-yoğun mu? Yoksa çok mu seçkin, kişikafa-hırs-merak sahibiler mi? Zeynep Binici, Evren Çağlayan, Ali
Balcı ve Ömer Aktuğ: Bu akademisyenlerin aynı performansı
yurdumuzda olsalar da göstereceklerine emin misiniz? Onları
gurbette bir daha gururla kutluyorum.
Yukarıdaki iki paragraftaki değerlendirmem ve iyi niyetime
rağmen gözden kaçırdıklarım ve buraya alamadıklarım için
Anadolu Kardiyoloji Dergisi düzeltmeye hazır. Lütfen destek olun.
Kişisel değerlendirmelerde: Bu ESC kongresindeki Abstract
Book’taki 62 akademisyen arasında Murat Biteker adı 9, Mehmet
Güngör Kaya 6, Mehmet Özkan 5, Cihangir Kaymaz 5, Bahri
Akdeniz 4 defa geçiyor. Özkan ve Kaymaz’ın aynı ekipten olması
ile Kartal-Koşuyolu tüm kurumlar içinde açık-ara. İkisinin de
beni pek kızdırdıklarını, benim de onları bunalttığımı, ama bu
ekipten vazgeçemediğimi herkes bilir. Onlar da Anadolu
Kardiyoloji Dergi’li.

Sivil Havacılık Akademisi ve Havacılık Tıbbı Derneği nedir?
Birincisi yurdumuzda ve Dünya’da uçan ve uçuranın sorunlarını
akademik düzeyde inceleyen ve kamu ile paylaşan, diğeri ise
yine uçan ve uçuranın sağlık sorunlarını durumdan vazife çıkaran Eskişehir adresli sivil toplum örgütleri. Bu masum! ve seviyeli birliktelikte (Koordinatör ve Başkanımız Doç. Dr. Muzaffer
Çetingüç) Prof. Dr. Hasan Fehmi Töre’ye, Dr. Cengiz Öztürk’e
(Yarbay, Kardiyoloji Doçenti) ve bendenize düşen görev: Uçuş
Fizyolojisi, Kardiyoloji açısından sorunları saptama ve yetkililere
iletme, gerekli bilgileri uçan ve uçurana sağlama vs. Türk
Kardiyolojisi açısından çok geç kalınan ve Hava ve Uzay Hekimliği
Anabilim Dallarının (GATA hariç) ciddi akademik etkinliğinin
olmadığı bir bilim ortamında yeni bir atılım.
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Sayın Mehmet Özkan Hocamızın kurguladığı
Mitoloji ve Tıp yayınından Asklepios

