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Anadolu Kardiyoloji Dergisi nereye koşuyor? Neler yaşıyor?
Where is the Anatolian Journal of Cardiology heading? What it has been experiencing?
"Yaşlılar dünyamızı istila ediyor"
Benim iki numaralı torunuma ne desek-Neden? diye cevap
verir. Özellikle istek ve rica, emir ve komutlarımızda bu geri dönüş
kahredici bir hal alır. Yaşamın başında oluşu, deneyimsizliği,
görgüsüzlüğü, inadı, bilgi noksanlığı ile birleşince; nedensiz olay
ve hareketi kabul edemiyor, kendi küçük ve yeni dünyasına
uyumlu bir sonuç bekliyor. Keşke onun 7 yaşındaki bu “nedeni
arama” isteği 27, 57, 77 vs yaşlarında, çevremde yaşayanlarda
da olsa: Kıssadan hisse.
Geçen ay başımıza taş düşmedi ama, önceden kuşlar tepemize yakın geçtiği için az çok bir beklentimiz vardı, o da bize pek
heyecan verirdi. Usul usul yıllar içinde yükselen SCI-E’nin etki
faktörü (IF), bu sefer emeklerimizi tam olarak karşıladı ve çoğunuza e-postayla ulaşarak verdiğimiz müjde, 20 Haziran 2013
tarihinde yayıncımız Sayın İbrahim Kara tarafından bana bildirildi. Yayınlanan 2013 için IF’imiz, en son geçen yıl bildirilene göre
%65 artarak 0,715’e yükselmiş (Şekil 1). Bu SCI-E indeks skoru,
bizi Türkiye’deki 54 SCI-E’ye kayıtlı bilim dergileri içinde 11. sıraya, Tıp Bilim dergileri içinde de 3. sıraya yükseltti (Tablo 1).
PubMed’e ilk girdiğimiz 2002 yılında ve SCI-E’ye kabul
e-postasını aldığım 15 Mayıs 2007 gece saat 23:55’de de Anadolu
Kardiyoloji Dergisi yeni bir dünyaya adım atmıştı. O sırada pek çok
akademisyenden kutlama, şaşkınlık, destek ve bizleri mutlu eden
mesajları aldım. Almadıklarımızın da ne olduğunu dostlar vasıtası
ile öğrendim; ne de olsa insanız, “İnsani nedenlerden dolayı”.
Sonuç olarak en çok merak edilen –Nasıl PubMed’de ve SCI-E’de
indeksleniriz? idi. “Hepsine- önce iyi bir araştırıcıysanız, sonra da
iyi bir araştırma yazısının nasıl yazıldığını biliyorsanız, yeterlidir”
şeklinde cevap verdim. Ama şimdi işler değişti; tüm güçlüklere
rağmen Anadolu Kardiyoloji Dergisi daha saygın bir konuma geldi
ve de hızlı yükseliyor. Daha fazla ret oranı, daha fazla iade sayısı,
bazı yazı türlerine önceden caydırıcı tedbirler, tıp endüstrisinin
artan mali güçlükleri, yazıları Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin
çeşitli kademelerinde ince eleyip, pek sıkı dokumamız sonucu yazı
kabulünde oluşan gecikmeler yurdumuzda ve yurtdışında Anadolu
Kardiyoloji Dergisine ilgiyi yine de azaltmadı, aksine çoğalttı.
“Kökü dışarda ve dış güçler”de önemli olamadı; Anadolu
Kardiyoloji Dergisi gerçekleri daha az hata ile görebiliyor.
Bir dergiyi yönetmek, hele hele üst düzey çok saygın ve
değerli akademisyenlerin gözü üzerimizde iken, kolay olmadığını
tahmin edersiniz. En yakın dostlarıma, hatta çalışma arkadaşları-

ma-yazınız bu hali ile basılamaz- demenin zorluğunu ve faturasını
hiç düşündünüz mü? Bu kararı önce ben vermek zorundayım.
Gerektiğinde de hakem raporlarına göre bildiriyorum. Editörümüz
Prof. Dr. Gulmira Kudaiberdieva yolladığım her özgün araştırmanın yayına kabul edilmesi için gecesini gündüzüne katarak düzeltme, ekleme, çıkarma çalışmaları ile ret olacak birçok araştırmayı
bize kazandırıyor. Bir başka dergide bu denli “fedakârca yayını
kurtarma” emeklerinin yapıldığını hiç zannetmiyorum. Diğer yandan Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin bu puanı kazanmasının en
büyük etkenlerinden birisinin de hakemlerimiz olduğunu ve onların haklarının ödenemeyeceğini sizlere defalarca bildirdiğimi
hatırlatmak isterim. Yapabildiğimiz; üç kelime ile cevaplayan
hakemlerle, gecelerini verip yazının atıf alacak düzeye çıkması
için düzeltip, emek veren hakemleri birbirinden ayırıp; elit ve elit
plus hakemleri belirlemek, özel olarak kutlayıp, helalleşmek.
Araştırma nasıl planlanır, hipotezi-sorusu-yöntem seçimisonuçların değerlendirilmesi; bu yılki 10. International Scientific
Summer School’da tekrar ele alındı. Bu sene 4-9 Haziran tarihlerinde Brochow, Polonya’da ve 24-29 Haziran tarihlerinde de
Timisoara, Romanya’da toplam 35 katılımcı (Türkiye`den 4 kişi,
aralarında 3`ü `facilitator`-workshop yöneticisi görevlerini üstlendiler) ile başarılı bir şekilde sonlandı. Anadolu Kardiyoloji
Dergisi, The Journal of Electrocardiology, Croatian Medical
Journal, Monitor Mediciny, Section of Noninvasive
Electrocardiology, Telemedicine of Polish Cardiac Society`nin
düzenlediği ve 11 kişilik fakülteden oluşan bu yaz okulumuzun
temelinde, doğal olarak bilim ve yayın etiği var ve bunların kesin
kuralları ile her araştırmaya adım atılıyor.
Sizlere Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin etik köşesinde yeni
olguları-başımıza gelenleri sunmaya devam edeceğiz. Bununla
beraber Anadolu Kardiyoloji Dergisi’ne yollanan özgün araştırmaya Etik Kurul Onay belgesi istediğimizde gelen cevap örneklerini aşağıda sunacağım.
1….. Söz konusu etik kurul başvurusu için belgeleri… hastanemize gönderme tarihimiz 15 Haziran 2012'dir. O dönemlerde
etik kurulunun yeniden yapılanacağı ve toplanmasının daha geç
bir tarih olacağı tarafımıza belirtilmiştir. 25.09.2012 tarihinde başvurumuz görüşülmek üzere kabul edilmiştir…… Mağduriyetimizi
kendileriyle paylaştığımızda; bizim olguları almamızda sakınca
olmadığını tekrar belirtmişlerdir. İmza. Sonuç, Etik kurul onay
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belgesi olmadan araştırma yapılmış, bitmiş ve özgün araştırma
yazısı Anadolu Kardiyoloji Dergisine 25.05.2013 tarihinden yollanmış. … başvurumuz 26.04.2013 tarihinden resmi olarak onaylanmıştır-diye yazıyor hocamız.
2….. hastalardan ….onam formu alınmış olup çalışmanın
etik kurul başvurusu ….hastanesi etik kuruluna yapılmıştır.
Ancak henüz onay alınmamıştır.
Demek istemem: Biz araştırmayı yapar, yazar yollarız, sonra
etik kurul onayı gelir.
Her şeye rağmen bundan 4 yıl önce zaten bunlar sorun değil
idi ve gündemde bile yoktu. Böylesine sıkı protokol ve disiplinle
yürüttüğümüz Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin 0,715 IF’i ve daha
fazlasını hak ettiğini zannediyorum. Emeği geçen Anadolu
Kardiyoloji Dergisi’nin özellikle Editörüne, Yardımcı Editörlerini,
Danışmanlarımı, fedakar Yayıncımızı, İstanbul ve Eskişehir’deki
AVES ekibini, akademisyen ve yazarlarımı, tabiki hakemlerimi
teker teker kutlarım.

Çok saygın bir akademisyenimizin IF’i 10’un epey üzerinde
olan bir dergiye yolladığı araştırmanın kabul edildiğini sevinerek
öğrendim. Derginin kutlama-kabul mektubunda şöyle diyor;
-Publication fee per printed black and white page:130 TL
(yabancı para birimini yazarsak belli olur)
- Publication fee per printed color page: 1400 TL
Bu başlık parasına benziyor.
Nasip oldu; 50. Mezuniyet-meslek yılımızı, Ege-Tıp 1963
mezunlarından arda kalan 51 arkadaşımla birlikte Eskişehir’de, 3
günlük bir eğlence ile kutladık. Darısı hepinizin başına. Beklerim.
Ben çok mutluyum; bana bu mutluluğu tattıran Anadolu
Kardiyoloji Dergisi’ni seven ve sayanlarına şükranlarımla.
Bilgin Timuralp
Baş Editör
Eskişehir, Türkiye
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