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Editörden Editorial

Sakin, ama derinden bir kış geçti gibi,
The quiet, but severe winter is likely gone,
Geçen günlerde Gulmira Hocamız- Editörümüzden güzel bir
haber aldım. Aşağıda göreceğiniz gibi atıf alma sayımızdaki artışa paralel sonuçlanan etki faktörümüz (impact factor) belli bir
eğim ile yükselmeye devam ederken; 2012’nin kesin SCI-E
sonuçları ise, büyük olasılıkla Temmuz ayı başında bildirilecek.
Gulmira Hocanın resmi olmayan hesaplamasına göre IF’mizin
0.630 olması gerekiyor; bunun anlamı da geçen yıla göre; %50’ye
yakın bir artış sağlandı. Açık söylemek gerekirse, Sayın Editörüm
de bu kadar olumlu bir sonucu pek beklemiyordu zannederim;
acaba Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin yönetici-sorumlu kadrolarında beklenti ne kadardı?
Üstü açık-kapalı; icraatımın çok nazik şekilde eleştirilmesi
dolayısı ile, arkadaşlarımdan gelen her değerlendirmeyi ciddiyetle gündeme aldığım için günahı-vebali birlikte paylaşıyoruz. O
zaman bu SCI-E IF yükselmesinde de destek ve öngörülerindeki
isabet için kendilerine teşekkür etmeliyim. Yine de en çok
Editörümüz Prof. Dr. Gulmira Kudaiberdieva’ya burada şükranlarımı bildirmek istiyorum (benim “bam telime” en çok o bassa da).
Gerçekten bu kadar üst düzey bir sorumluluk almakla Anadolu
Kardiyoloji Dergisi’nin başarısına da o ölçüde katkıda bulunmuş
oluyor. Yayıncımız AVES-Sayın İbrahim Kara zaten baştan teslim
olmuş durumda.
Yurdumuzda Anadolu Kardiyoloji Dergisi kadar yoğun bir üst
düzey bilimsel içerikli yazı akışlı ciddi bir derginin olduğunu pek
zannetmiyorum. Yine aşağıdaki grafiklerden 2011 yılına göre,
geçirdiğimiz 2012 yılında yollanan özgün araştırma ve toplam
yazılardaki artışı ay ay çok iyi görebileceksiniz. Açıkçası bunun
nedenini hala pek anlayabilmiş değilim. Ret edilen yazıları dolayısı ile bana darılan, gücenen, kızan, öfkelenen ve selamı nerede
ise kesen o kadar eski dost akademisyene rağmen, bu başarı
grafiği biraz tuhaf değil mi? Anlaşılan ben ret ettikçe; yöneticisorumlu kadro yazıları didik didik ettikçe; bize yazı yollayan
araştırıcılar “hem ağlarım hem giderim”i oynuyorlar; Anadolu
Kardiyoloji Dergisi’nden ümit kesilmez diyorlar herhalde. Tüm
yazı yollayan akademisyenlere onur duyarak, şükranlarımı bir
daha sunmak isterim.
Bu sayımızda ilan olarak göreceğiniz 9. Scientific Summer
School için kursiyer adaylarımızı bekliyoruz. Araştırma nasıl

planlanır, nasıl uygulanır, sonuçlar nasıl değerlendirilmeli, nasıl
yazıya dökülmeli ve nasıl yollanmalı? Bu soruların cevabını
Polonya ve Romanya'da çok yoğun bir 08:00-20:00 mesaisi ile en
yetkin kişilerden alacaklar. Scientific Summer School kurslarının
düzenlenmesinde hiçbir ilaç-gereç firmasının katkısı olmadığı
gibi, hedef kitle de ilaç-gereç araştırması yapacak özel bir grup
değildir; sıradan ve hedefi bilgi üretmek olan, çoğu da sizler gibi
akademik hayatın başındaki akademisyenlerdir. Scientific
Summer School’u düzenleyen ve katkıda bulunan Anadolu
Kardiyoloji Dergisi’nin en önemli vizyonu da budur; devam ettireceğiz; 10. ,11. vs birlikte.
Sevgili ve yayına şiddetle ihtiyacı olan genç akademisyenler;
Dünyada-Evrende? İlk defa görülen bir “olgu”nun sunulması ve
yayın kabulü için; ne yaptınız da ne oldu, neden oldu soruları ile
cevabının birlikte olması gerekir; aksi halde 52’lik bir iskambil
kağıdının nerede ise sonsuz sayıdaki düzenlenme olasılığı gibi
(kaos)“olgu şekilleri” ne rastlayabilirim. Anadolu Kardiyoloji
Dergisi’nde öncelikli basıma imkân görülmeyen (acı şekli: ret)
olgu sunumu ya da özgün görüntüleri Anadolu Kardiyoloji
Dergisi’nin 10 kat IF‘si olan bir SCI-E dergisi kabul etse de, ben
bunları basmayı kendime-arkadaşlarıma ve Anadolu Kardiyoloji
Dergisi’nin misyonuna yediremem-affola. Anadolu Kardiyoloji
Dergisi'nin magazinsel (şiir, karikatür, editörden vs.) bölümleri
olsa da, bunu akademik kılıf altında sunamam.
Lütfen Anadolu Kardiyoloji Dergi’sine yazı yollamadan önce
“Yazım Kuralları”mızı mutlaka ayrıntıları ile okuyun. Bu birkaç
dakika size 10-20 gün kazandırır. Yazıların gereksiz yere Anadolu
Kardiyoloji Dergisi Baş Editör Ofisi ile sizin aranızda gidip-gelmesi hem zaman kaybı, hem de ofis asistanlarının emeklerinin boşa
harcanması demek.
NOT: Sevgili dostum ve bölüm editörlerimizden Doç. Dr.
Alparslan Birdane Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kardiyoloji Profesörlüğüne yükselerek-atanmıştır. Kutlayarak duyuralım.
Bilgin Timuralp
Baş Editör
Eskişehir, Türkiye
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