Anadolu Kardiyoloji Dergisi
The Anatolian Journal of Cardiology

Ana Kar Der, Cilt: 1, Say›: 1, Mart 2001
Anatol J Cardiol, Vol: 1, No: 1, March 2001

1

ED‹TÖRDEN

Ç›karken
1- Derginin ç›k›fl nedeni
Türkiye uzun y›llrdan beri kardiyoloji bilimine
önemli katk›lar sa¤layan, çok de¤erli kardiyoloji
araflt›rmalar›n›n yay›nlar›n› kapsayan birçok periyodik yay›n bulunmaktad›r. Bunlar›n bafl›nda, niteli¤i
ve niceli¤i tart›flmas›z, en önde gelen Türk Kardiyoloji Derne¤i Arflivi bulunmaktad›r. Böyle bir yay›n›n,
Türk kardiyoloji toplulu¤unda, birçok kardiyoloji periyodik yay›n›n›n ç›kmas›n› uyard›¤› ve özendirdi¤i
bilinen bir gerçektir. Sonunda, flu anda Türk kardiyoloji toplulu¤unun deste¤ini alan, hekimler ile ilgili meslek gruplar› taraf›ndan de¤erli bulunan, baz›
yeni dergilere sahibiz.
Bilimsel araflt›rman›n de¤erini bulmas›, bilgilerimize katk›da bulunmas›, sonuçlar›n baflka araflt›r›c›lar taraf›ndan kullan›lmas›, yani “cited3 edilmesi Excerpta Medica ve onun bilgisayar hizmeti olan
EMBASE’de yer alan 28 Türk dergisi içinde Türk
Kardiyoloji Derne¤i Arflivi tek kardiyoloji dergimizdir. TÜB‹TAK 1994 y›l›ndan beri ULAKB‹L‹M ile
birlikte Türk T›p Dizinini oluflturmaya bafllam›flt›r.
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin ilk hedefi bu dizine
girmektir. Bilimsel bilgi birikiminin geometrik h›zla
artt›¤› günümüzde, yukar›daki sistemlere dahil olmayan yay›nlar›n içeri¤inden, benzer konularda çal›flan baflka bilim adamlar›n›n haberdar olabilmesinin
baflka yolu yoktur. Bu olmaz ise üretti¤imiz bilgiler
unutulmaya mahkumdur.
Hedef uluslaras› düzeye ulaflabilen ve tüm kardiyoloji araflt›r›c›lar›nca desteklenen nitelikli, sürekli ve kardiyoloji konusunda özgün bir dergi ç›karabilmektir (1).
Bu yüksek potansiyelli araflt›rmac› toplulu¤una
ra¤men henüz Citation Index’e giren ve ‹ndex Medicus taramalar›na kabul edilen yeterli kardiyoloji
periyodi¤imiz mevcut de¤ildir. Yurt d›fl›nda çok
yüksek kredili kardiyoloji dergilerinde yaz›s› yay›mlanan, önemli bilimsel toplant›larda serbest sunumlar› olan onur duydu¤umuz araflt›r›c›lar›n say›s›n›n ciddi boyutlarda olmas›na karfl›l›k, Dünya kardiyoloji toplulu¤unda yeteri kadar sesimizi duyaramam›z›n ve temsil edilemeyiflimizin en önemli nedeni Dünya ve hatta Avrupa düzeyinde yap›lan taramalarda ciddiye al›nan yeterli say›da kardiyoloji
dergimizin bulunmay›fl›d›r.
Yukar›da ortaya konulan sorunlar›n nedenini
saptamak ve çözüm üretmek konusunda bugüne
kadar ciddi bir sorgulama, saptama ve çare üret-

me gayreti içinde bulunuldu¤una maalesef flahit
olmad›m.
Ayr› kulvarlarda koflmak yerine, çare olacak sonuç üretmek birçok araflt›r›c›n›n “yerli maldan”
“Dünya çap›na” tafl›nmas›n› sa¤layacakt›r. Böyle
bir durum kardiyolojimizin ve ülkemizin yücelmesine katk›da bulunur.
2- Derginin amac›
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin yukar›da aç›klanan yay›n alan›na kat›lma nedenleri y›llar›n deneyimini t afl›yan hiçbir araflt›r›c› taraf›ndan kolay yads›namayacakt›r. Derginin amac›n›n yaln›zca “‹yi
bir dergi” d¤il; yurtd›fl›nda yay›nlar›m›z› ve sunumlar›m›z› kabul eden hakemlerin de “iyi bir
dergi” diyebilecekleri bir kardiyoloji periyodi¤i ç›karmak ve bu düzeyi yakalamak olmas›
gerekir. Yeteri kadar büyük bir amaç planlayamaz
isek bu periyodi¤in gücü, sayg›nl›¤›, solu¤u o denli düflük performans gösterecektir. Hedef çok büyük ve amaç o denli kutsal olmal›d›r.
Temel amaçlar›ndan biri yay›nlanan araflt›rma say›s› ile bu say›n›n “cited” edilme say›s›n›n oranlanmas›n›n yüksekli¤idir. Bu Circulation’da 9.9, JACC için
7.4, European Heart Journal için 3.63’tür (2-3).
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin temel amac› Türk kardiyoloji bilim düzeyini Dünya kardiyolojisine tan›tmakt›r. Bugün ya da yar›n; dergi
araçt›r, amaç kardiyolojimizin en erken 10 y›l içinde dergi aç›s›ndan zenginlefltirilmesidir.
Öncelikle Türk t›p dizinine bafllang›çtan girerek
Türkiye’de tan›nmal›, ayn› zamanda amaç Dünya kardiyoloji periyodikleri içinde sayg›n bir yer sa¤lamak olmal›d›r. Bafllang›çta mevcut kardiyoloji periyodikleri
ile AKD aras›nda büyük bir fark beklenmemelidir. Daha fazla araflt›r›c›n›n, en iyi çal›flmal›r›n› daha çok
AKD’ne yollamas› ile fark AKD lehine dönecektir.
3- Derginin içeri¤i
Anadolu Kardiyoloji Dergisinin içeri¤i, de¤eri,
düzeyi, orijinalli¤i ve bilime önemli katk›s› çok aç›k
olan her türlü bilgiyi kapsayacakt›r. Türk kardiyolojisindeki halk sa¤l›¤› sorunlar› ve çözümleri özellikle bizi Dünya’ya açan pencerelerin bafl›nda gelmektedir. Türk kardiyolojisine özgü konular içerikte öncelikle ele al›nacakt›r. Temel kardiyoloji bilgilerini sorgulayan ve deneysel a¤›rl›kl› araflt›rmac›lar
biz klinikçilere pek fazla zevk vermese de, T›p Nobel’ini klinik kardiyologlar›n de¤il de temel bilimcilerin ald›¤›n› hat›rlamam›z gerekir.
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Editöre mektuplar Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin önemli bir bölümünü oluflturmal›d›r. Mektuplar arac›l›¤› ile genifl kardiyoloji kesimlerinin
konular hakk›ndaki deneyimleri ve elefltirileri elde edilecektir. Bu mektuplar sonuçlar olarak yazar›
de¤il, o yaz›n›n yay›nlanmas›na olur veren, temelde
ba¤›ms›z hakemleri de¤erlendirecektir. Böylece mektuplar yay›nlar›, ön yarg›s›z bir kere daha okuyucu-hakemlerin takdirlerine sunacakt›r.
Editöre mektuplar konu arac›l›¤› ile genifl okuyucu kitlelerinin iletiflimini-formunu sa¤layacakt›r.
Ön yarg›s›z oluflan hakem hatalar›, bunu fark eden
bilimciler ve ço¤u zaman sessiz kalanlara tribünden sahaya inme olana¤› sa¤layacakt›r.
Toplumumuzu ilgilendiren, her türlü medya da
ortaya at›lan haber-reklam-bilgi-ilan türü kardiyoloji konular›, gerçek flekli ile kaynak oluflturacak flekilde, tarafs›z bir gözle de¤erlendirilerek Türk halk›na sunulmal›d›r. Türk toplumunu gereksiz heyecana ve hevese sürekleyen, yanl›fl bilgilendiren, ç›kar amaçl› ya da art niyetli yaklafl›mlar›na göz yumulmamal›, duymazl›ktan gelinmemelidir. Hiçbir
kifli, kurulufl ya da firman›n, içeri¤in bu yönü aç›s›ndan dokunulmazl›¤› olmamal›d›r. Bilimsel kurul hakemlerden oluflmakla birlikte sorumlu editör ve
yard›mc›lar› esas yükü tafl›yacak ve elefltirileri karfl›layacakt›r.
Editöryel çal›flma AKD’nin niteli¤ini belirleyen
en önemli etkenlerden yaln›zca biridir. Editörün
yaz› seçimi ile dan›flman-hakem seçimleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda arada çok büyük farklar olmamas› gereklidir.
Dergilerin hiç arzu edilmeyen iflleyifl kusurlar›
hakemlerin red-kabul kararlar›n›n ciddi flekilde tart›fl›lmas› ve hatta tarafs›zl›¤a her türlü inan›lmamas›d›r. Kardiyoloji de di¤er bilimler gibi h›zla geliflen,
de¤iflen pek çok hastal›k için birden fazla etyoloji,
mekanizma ve sa¤›t›m önerebilen bir bilimdir. Hakemlerin kiflide de¤il, alternatiflerde yan tutmalar›
çok do¤ald›r. Bu ön yarg› olarak de¤erlendirilmemelidir. Araflt›rmac› yollad›¤› yaz›lar›n % 50 kabul
edilece¤i varsay›m› ile hareket ederek, düzeltmelere kendini haz›rlamal›d›r. Derginin iflleyiflinin en
önemli noktas›, en az üç hakemin karar› yaln›z yurdumuzda de¤il, yurt d›fl›nda da daima sürprizlere
aç›kt›r. AHA’da red edilenin, Circulation’da yay›nland›¤›, her zaman rastlanan sonuçlard›r. ‹çerikte
kardiyoloji ile ilgili tüm hekimlerin birbirleri ile ilgili
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iletifliminde yard›mc› olunmal›d›r. Bilimsel düzeyi ilgilendiren, idari de olsa tüm kadro talepleri ve yükseltilmeleri, bakanl›¤›n kardiyoloji ile ilgili niyet ve
kararlar› da çerçevede tart›flmaya aç›lmal›d›r.
‹çeri¤inin bir bölümünü bilimsel amaçl› ve yeterli
düzeydeki toplant›lar›n yine kardiyoloji bilimi aç›s›ndan
özetleri yap›larak de¤erlendirilmesi olmal›d›r. Özellikle
içerikte, toplant›lar›n getirdikleri bilimsel katk› ve yenilikler ile belirlenen hedefleri ortaya konulmal›d›r.
Mezuniyet sonras› e¤itim yaln›zca ilaç ve araçgereç sanayiinin bilgilendirme s›n›r›ndan ç›kar›larak
dergide içerik aç›s›ndan yer ay›rmal›, mezuniyet
öncesi ve sonras› e¤itime dergide yeterli önem verilmelidir. Mezuniyet sonras› toplant›lar özetlenerek de¤erlendirilmeli, t›p e¤itiminin kardiyoloji yönünün gelifltirilmesini de¤erlendiren çal›flmalar içerikte en önemli bölümü oluflturmal›d›r.
4- Derginin iflleyifli
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin ilk say›s›
2001 y›l›n›n bahar aylar›nda muhtemelen mart
ay›nda yay›na ç›kacakt›r. Amaç dikkatle incelendi¤inde bunun bile biraz acele oldu¤u düflünülebilir.
Dergi flekli olarak; fonksiyonel görünüm ve düzenleme tüm kardiyoloji periyodiklerinin aksayan ve iyi iflleyen yanlar› tdek tek incelenerek oluflturulacakt›r.
Tarafs›z, duygusall›ktan uzak, yaln›zca bilimsel
do¤ruluk ve üst düzey bilime katk›; derginin iflleyiflinin bafllang›ç noktas›n› teflkil edecektir. Derginin yay›nc›s› onuru her türlü kazançtan üstün tutacakt›r.
Derginin iflleyiflinde bir grup, bir flehir, bir fakülte de¤il Türkiye geneli göz önüne al›nacakt›r.
Tam anlam› ile Türk kardiyolojisinin yay›n organ› olmal›d›r. Türkçe’yi iyi kullanmak en önemli üstünlük olmakla birlikte, ‹ngilizce yay›nlar›n özendirilmesi hem içeri¤i zenginlefltirecektir hem de yurt d›fl›
taramalar›nda kabul edilebilirli¤i kolaylaflt›racakt›r.
Tarafs›z, kaliteli, deneyimli, araflt›rma-elefltirmeye yatk›n, çal›flkan, h›zla ve do¤ru karar veren hakemler bir derginin en önemli iflleyifl unsurudur. Bu
durumdan Anadolu Kardiyoloji Dergisi de nasibini
maalesef alacakt›r.
Hakem kabulünü, inan›rl›¤›n› ve etkinli¤ini artt›rman›n bir yolu dan›flmanlar› iyi tan›maksa, di¤er bir
yol da yollanan yaz›lar›n bizzat yazarlar›ndan o
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konuyu en iyi bilen üç otör ismini dan›flman olarak istemektir. Bunlardan biri editörün yollayaca¤› üç dan›flmandan biri olabilir. Bu yöntem incelendi¤inde en fazla ret olay›n›n yazar›n seçti¤i
otörler taraf›ndan kararlaflt›r›ld›¤› görülmektedir.
Di¤er önemli bir sorun hakem raporlar›n›n h›zla
sonuçlanmas› ve araflt›rmalar›n yay›n için s›ralamaya al›nmas›d›r. En iyi bir tahminle yurdumuzda ve
yurtd›fl›nda iki aydan önce yay›n için karar verilememektedir. Hakemlerin ifllerinin yo¤unlu¤u, çok fazla hevesli olunmamas› ve en önemlisi çok titiz bir
araflt›rma-incelemeden geçirme süreci karar›n gecikmesine neden olmaktad›r. Hakemlerin tarafs›z
raporlar›n›n yay›n› yollayana verilmesi sonucu araflt›rmac›da tam bir güven has›l olmal›d›r. Yüzde elli
red olaca¤›n› bile bile yeterli güven sa¤lam›fl bir periyodik yine de yeterli yay›n elde edebilir.
European Heart Journal’›n red oran› % 87, Am
j Cardiol ‘un ise % 68’dir. Böylece yüksek nitelikli;
sonuç olarak “at›f” da bulunacak yaz› oran› artt›r›labilmekte ve dergi de¤er kazanmaktad›r (4).
5-Derginin flekli
Anadolu Kardiyoloji D ergisi kufle ka¤›da bas›lacakt›r. Dizgi 10-12 punto çift sütun olacakt›r. Yazarlara bildirilecek kurallar uluslararas› sayg›n dergilerde, bilinen yap›lar› içerecektir. Renkli bask›
mutlak gerekli oldu¤u takdirde yeterli say›da foto¤raf için kabul edilebilecektir. Editöryel k›sa yaz›lar, araflt›rmalar, olgu sunumlar› ve e¤itim ile ilgili
temel yenilikleri kapsayan derlemeler ile sosyal kardiyoloji konular› bölümleri s›ralanacakt›r.
Kardiyoloji’ye ilgi duyan, birincil t›p hizmeti veren pratisyen hekim, iç hastal›klar›-kardiyoloji uzmanlar›n›n “bilmesi gerekli olanlar” iyice saptanarak; bunlar› AKD’inde bulmalar› için gerekli düzenlemeler yap›lacakt›r.
Ayr›ca; hemflirelik, yafll›lar›n bak›m›, birincil korunma, sa¤l›k ekonomisi ve kalp hastal›klar› ile ilgili di¤er özel alanlar› ilgilendiren orijinal çal›flmalar
da kabul edilecektir.
Kaynaklarda özellikle yurdumuzda yay›nlanm›fl-sunulmufl olanlara mutlaka öncelik verilecektir. Kaynaklar ve istatistikler istenildi¤inde
hakemlere sunulacak flekilde haz›rlanmal›d›r.
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Polemikleri önlemek için gerekti¤inde tüm
sorumlulu¤a kat›lan yazarlar›n onay›; tart›flma ve
itiraz halinde kurum sorumlusunun flahadeti gerekebilecektir. Yurtd›fl›nda yap›lan yay›nlarda
mutlaka klinik-laboratuvar sorumlusunun bilgisi
istenecektir.
‹letiflim flekli olarak elektronik posta daima en
güvenli ve h›zl› yol olacakt›r. E-mail adresi ve WEB
sahifesi haz›rlanacak, sekreterya Eskiflehir’de bulunacakt›r.
Bir kardiyoloji derginin yurdumuzda yaflamas›,
di¤erlerinde oldu¤u gibi ilaç ve cihez endüstrisinden alaca¤› reklamlara dayan›r. Bu ilanlar dergide
amaçlar›na uygun, yaz› ak›fl›n› bozmayacak v eyeterli estetikte yerlefltirilecektir.
6-Derginin sekreteryas›
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin Editörlü¤ü Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi Prof.Dr. Bilgin T‹MURALP taraf›ndan
üstlenilmifltir. Yay›nc›l›¤›n› Galenos T›p Dergisi’nden tan›d›¤›m›z, yurdumuzda birçok anabilim dal› derne¤inin (Deri Hastal›klar› ve Frengi Arflivi: Türk Derm (Deri
ve Zührevi Hastal›klar› Derne¤inin Yay›n Organ›), Türk
Pediatri Arflivi (Türk Pediatri Kurumu’nun yay›n organ›), Osteoporoz Dünyas›ndan (Osteoporoz Derne¤i’nin yay›n orgna›), Akci¤er Arflivi, yay›n organ›n› bas›ma haz›rlayan Birikim Yay›nc›l›k üstlenmifltir.
7- Sonuç
Bir derginin baflar›s› yollanan yaz›lar›n kalitesine
dayan›r. Bundan dolay›, bir ypaz› yazd›¤›n›zda tercih edece¤iniz dergilerin birincisi olarak AKD’sini
seçmenizi dilerim. Yüksek bir standard› muhafaza
etmek zorunda oldu¤umuz için, yay›nlar kolay olmayacakt›r; yine de hayal k›r›kl›¤›na u¤ramay›n.
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