Editörden Editorial

193

Karikatürler çok anlamlıdır; artışlar iyi yönde ve bir inceleme:
Zirvedeyiz
Caricatures are so meaningful; increases are in positive way and one analysis:
We are at the top
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin Şubat sayısındaki “Editörden”
yazımın son paragrafını hatırlarsanız; bu Mayıs sayımızda Üstad
Semih Poroy’un bize uyarlanan karikatüründeki anlatıma hak
vereceksiniz. Üstada bize özel çizimi için tekrar teşekkür ediyorum. Mart ayının ilk gününde “Bir Derginin Anatomisi” başlığı
altında yapacağım konuşmada, yukarıdaki konu ile ilgili, Baş
Editör ofis asistanları Sayın Betül Tuntaş ve Betül Çelik’in çıkarttığı istatistikler bizim geçmişimize ve geleceğimize ışık tutacak.
Bu sayısal seyrin bize öğrettiği pek çok bilgi var; politik
manevra ve beklenen-katlanılan “insani tepkiler”i bir tarafa bırakıp, Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin yapması gerekenleri giderek
daha iyi ve doğru anlıyormuşum. Bu telaşa paralel, Mart sayımızın DOI numaralarını epey önceden“Ahead of print” olarak
sonuçlandırdık ve yazarlara yolladık. Büyük olasılıkla bu Mayıs
sayımızın son yapraklarında Haziran sayımızın “içindekiler” ini,
geçici adaylar da olsa göreceksiniz. Hizmeti bu noktaya taşıdık.
Yazarlar, Hakemler, Editör ve Yardımcı Kuvvetlerimizle, Yayıncımız
kıvanç duymalı. Ofisler bunu duyamayacak kadar yoğun.
Yapmak istediğimiz, uygulanabilirliğini hala araştırdığımız,
birçoğundan vazgeçtiğimiz pek çok Anadolu Kardiyoloji Dergisi
projesi var. Özellikle, basım iznini yazarından aldığımız ilk
“Bilmece olgu”yu önümüzdeki sayılara yetiştirmeye çalışıyorum.
Güzel birkaç görüntü, arkadan olgu sunumu, ama sonucu siz
çoktan seçmeli işaretleyin, son sahifelerde de devamını ayrıntısı
ile okuyun. Yeni geliştirilen web sayfamızı uygulamaya koyunca
da elektronik ortamda, hem kendimizi kademeli olarak sınayacağız, hem de oylamalara katılacağız.
Yine üzüntülerimiz var; bir büyük kahraman, lider ve askerpolitikacı, Sevgili Derviş Hocamızın 50 yıl önceki silah arkadaşı,
önder Rauf Denktaş’ı kaybettik. Ne yazık ki, önemli bir milli
“topçu” muzun vefatına denk geldi (bizim millet işte), iki defa
üzüldüm, neden acaba? Hepimizin başı sağ olsun.
Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi (daha sonra ESOGÜ'ye
bağlı) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kürsü’sünün (İç hastalıkları içinde) 1980’li yıllarda başlattığı, ilk “TUBİTAK Kardiyoloji Yaz
Okulları”nın, (Şimdi de-devamı Uluslararası “Scientific Summer
School”) kursiyerlerinden birini, Murat Yeşil hocamızın eşi olarak, kaybettik. Acılarını paylaşırım.
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’ne gelen yazıların ret oranını
bulabilmek için haftalardır, binlerce dosyanın kaydını Baş Editör
ofisinde gözden geçirdik. Sağlıklı olarak, 2006 yılı ve Pleksus

programını geçtikten sonraki 2007 yılından itibaren 15 gün öncesine kadar, size aşağıda gördüğünüz grafiği çıkarttık. Bu grafikte
(Şekil 1) 2010 yılında, tam da açıklayamadığımız bir düşüş haricinde, belli bir iğme dahilinde yazı artışı söz konusu, buna paralel, ama artan oranda ret sayısı var. Üniversite dışına çıkarılmamız, tekrar davet edilmemiz, ofis asistan kadrosunun yeniden
tanzimine kadar yazılar maalesef büyük bir gecikme ile inceleniyordu, nerde ise bir yıl sürerdi. Şimdi kesinlikle, ortalama 6 ayı
geçmiyor: Geliş-kabul-DOI alışı. Basım da 6 ay sonu gibi.
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin PubMed tıklanmasındaki
oran artışına paralel (Şekil 2) (Mart ayı tıklanma: 5169), SCI-E’
deki etki faktörümüz de artıyor. En son IF: 0.407 idi, H indeks:8
(934 yazı, 615 sitasyon: Şimdi de 0.66 ortalama etki faktörü (IF).
Etki faktörünün ve H indeksinin her zaman en iyi dergi sıralamasını gösteremediği varsayımı dolayısı ile Thomson-Reuters Web
of Science başka hesaplamalarla da dergileri değerlendirmekte.
Bunların en önemlilerinden biri de “Immediacy index”. Bu
hesaplamaya göre de Anadolu Kardiyoloji Dergisi Web of
Science’a kayıtlı tüm Türk bilim dergileri (75 adet) içinde Birinci
sırada bulunmaktadır*. Sizleri bundan daha mutlu edecek pek
çok nedenin olduğunu bilsem de…

*Asan A. WEB OF SCIENCE kapsamındaki Türk dergilerinin 2012 yılı etki
faktörü (impact factor) ve diğer verilerin analizi. Sağlık Bilimlerinde Süreli
Yayıncılık, ed. Yılmaz O, Open Ajans, Ankara. 2010.
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Yukarıdaki tabloyu incelediğinizde, 2008-2012 (ilk 45 gün)
PubMed giriş sayılarını görebilirsiniz: Böylece, 2009 yılındaki
genel bir düşüklük dışında, girişlerde 2000 civarında bir artma var.
Bu eğrilerin yıllar arası ve aylar arası değişim göstermesi birçok
faktöre bağlı: YÖK kararları, bir saygın derneğin özel uygulaması,
yine bir saygın kardiyoloji dergisinin PubMed’e kabulü, YÖK
kararları, Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin DOI uygulaması ve daha
hızlı kabul-basım aşamasına girişi, ulusal ve bazı uluslar arası
kongrelerin olumlu-olumsuz etkileri, yeni Tıp Fakülteleri ve Sağlık
Bakanlığı eğitim hastanelerine şef atamaları vs.vs.
Bilgin Timuralp
Baş Editör
Eskişehir, Türkiye

Şekil 2.

Çizerin izni alınarak, karikatürün esprisi derginin ilgi alanına göre değiştirilmiştir.
Sayın Üstad Semih Poroy’a, tüm akademisyenler adına şükranlarımla.

Baş Editör

