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Anadolu Kardiyoloji Dergisi yayın sorumluları toplantısı,
stabil koroner ve etik
Editorial board meeting of Anatolian Journal of Cardiology, stable coronary and ethic
Türk Kardiyoloji Derneğinin Antalya-Maxx Royal Otel’de 26-29
Ekim 2013 tarihlerinde yapılan Uluslararası Katılımlı 29. Ulusal
Kardiyoloji Kongresine katılan Anadolu Kardiyoloji Dergisi yayın
sorumlularımız ile oldukça uzun süren bir genel değerlendirme
yapıldı. Editör yardımcılarının getirdiği gündem maddeleri ile birlikte
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nde gerekli değişiklikler, iyileştirmeler
ve yenilikler tartışıldı. Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nden yazarların
beklentileri öncelik olarak ele alındığında; en önemli konunun gelen
yazıların hızla karara bağlanması olduğu anlaşıldı. Baş Editör ofisine düzgün-noksansız-formata uygun-etik kurul kararı alınmış;
yazar katkı formu doldurulmuş olarak gönderilmiş yazılar ofis asistanlarının yeterli Türkçe-İngilizce gözetiminden geçirildikten sonra
Baş Editör tarafından yardımcı editör görüş ve önerisi için gönderilir; ya da noksanlarının tamamlanması ve Anadolu Kardiyoloji
Dergisi’nde yayınlanan “yazarlara öneriler” de belirtilen formata
uydurulması için yazara geri gider. Doğal olarak; Baş Editörce
özgün araştırmaların %15’i, özgün görüntü-olgu sunumunun %85’i
de ilk ofis incelemesinde ret edilir. Hakem şanssızlıkları olmadıkça,
formata tam uygun gelen yazılar ortalama 2 ay içinde karara bağlanarak, 4 ay geçmeden de DOI numarası alınıyordu. Kabul süresinde rastlanan %10 oranındaki 6 ayı bulan gecikmelerin bir nedeni
de; özellikle özgün araştırmaların ret edilmemesi için, Editörün
yazıyı ve hakem raporlarını çok ciddi ve ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, son bir düzeltme-kabul şansı oluşması için öneriler getirmesidir. Bu uzun çalışma süreci çoğu zaman araştırıcılara eğitimöğretim amacı ve yazıyı kurtarma niyeti taşımaktadır. Kestirme yol
olan “ret” kararı, emeğe olan saygı dolayısı ile Baş Editör ve Editör
tarafından özgün araştırmalar için, hiçbir zaman kolay değildir.
Şimdi; Anadolu Kardiyoloji Dergisi yayın sorumluları ile yaptığımız bu toplantıda, hakem incelemeleri ve yazar düzeltmeleri
dışında, karar süresini 1 aya indirme sözü verdik: yazarın ve
hakemlerin gayretli olmaları ve gecikmemeleri şartı ile. Yalnız,
hakemlerin ücretli görevlilerimiz olmadıklarını bir daha hatırlayın!
Uzun süredir, Anadolu Kardiyoloji Dergisi yayın dili konusunda
yazarlarla aramızda geçen yazışmaları bu sayfalarda okumuşsu-

nuzdur. Yakın zamanda PubMed Central’a (PMC) başvurursak,
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin ismi dahil tümü ile, kurallar gereği
İngilizce yayınlanması gerekecek. Toplantımızda bu konu uzun süre
yayıncımız ile birlikte tartışıldı. Günümüzün bilim dünyasında ortak
dil olarak kabul edilen İngilizce yayın yapıp, Türkçe yapmamanın
ulusal kavramlardan vazgeçmek anlamı taşımadığına kendimi
ancak alıştırdım. Eğer bilgi ortak paylaşılması gerekli bir alış-veriş
ise işaret dili ile olmaz, dili de ortak olma zorunda bugün. Özgün dili
ile yeniden var olan ulusun Türkçesi kutsallığını da devam ettirecektir. Yoksa, uluslararası bilimsel bir derginin İngilizce yayınlanması bu toplumun ölmeye yatması anlamı taşımaz.
Geçen ay yazdığım editörden yazımda “appropriate use criteria” dan bahsederek Prof. Dr. Udo Sachtem’in -koronerin görüntüsüne değil, yaptığına bak (akım sonucu semptom, bulgu ve
laboratuvar sonucu demek istiyor) - özetlemesini aktarmıştım.
Farklı bakış açıları da var; göğüs kanseri için yıllık taramalar önerilirken, neden koroner kalsiyum için tarama önerilmiyor?
Dilerim önümüzdeki yıllarda Nobel ödülü kazanan kişinin araştırmaları: stabil koroner arter hastalığında (hatta stabil angina pektoris)
“unstability” yi gösteren bir tarama yöntemi “ %30 darlık ne zaman
akut miyokart enfarktüsü yapar” sorusuna cevap verebilecektir.
Türk Kardiyoloji Derneği’nin ulusal kongreleri hala çok önemli tartışma ortamı sağlamaya devam ediyor. Bana ”Kimin Nobel
ödülü kazanacağını” söyleme! fırsatı verdikleri için de çok teşekkür ederim. Ayrıca orda bir itirafı da dinledim: izleyicilerden biri
konuşmacıya dedi ki -Ama benim yaptığım araştırma bu sonucu
vermiyor! Cevap sunucudan önce oturum başkanından geldi- biz
de bu olumlu sonucu bulamadığımız için yayınlamadık! Demek ki
dünyanın bilimde en önemli ödüllerini kazanan bu ülkede araştırma ve yayın etiğine bu kadar uyuluyor. Vatandaşlar bunu duysa
Karatay’ın peşine niye takılmasınlar!
Bilgin Timuralp
Baş Editör
Eskişehir, Türkiye
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