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Editörden Editorial

AKD’de yenilikler ve de¤ifliklikler ile baz› güncel sürprizler
Yurdumuzdaki birçok sayg›n kardiyoloji dergisinin yay›n›n›
durdurdu¤unu, baz›lar›n›n 3-4 ay gecikmeli ç›kabildi¤ini üzülerek görmekteyiz. Doçentlik baflvurusu için YÖK’ün koydu¤u yay›n koflullar›n›n bu konuda bafl etken oldu¤unu hepimiz biliyoruz. Dergi yay›nc›lar› ve editörler olarak kendimize yurdumuzun
hak etti¤i bilimsel çeki düzeni vermedi¤imiz takdirde, böyle bir
dayatman›n gelmesini do¤al karfl›lamak gerekir. Indeks Medicus’a kabul edilen bir dergi editörü olarak, üç y›l önce YÖK’e
bizzat baflvurarak en üst düzey yetkililerle sorunu görüfltü¤üm
zaman, bana verilen örnekler bu durumu biraz da hak etti¤imizi
ortaya koydu. Belki bu kadar› fazla idi ama editör ve yay›nc›lar›n bir araya gelerek yanl›fl, noksan, düzeysizlik, bafltan savmac›l›k, niteliksizlik, afl›rmac›l›k, adamsendecilik ve ilgisizlik gibi
sorunlar›m›z› çözme gayretinde bulunmad›k. fiu anda birçok
derginin içinde bulundu¤u açmaz; yukar›daki sorunlar› görmemezlikten geldi¤imiz içindir.
Geçen aylarda ‹ngiltere-Brompton’dan Dr. Yen Ho’nun Eskiflehir’deki iki günlük kursunda Bursa’dan Profesör Serdar
Enar’›n teklifi bizi biraz daha h›zl› harekete sürükledi. Profesör
Enar gecikmifl oldu¤umuz “elektronik sayfa” giriflimimizin uygulamaya geçirilmesinde bize cidden cesaret verdi. Bu say›m›zdan
itibaren AKD’nin “yazarlara bilgi” bölümünde, yaz›lar›n baz› resimleri ile önemli video görüntülerini yaln›zca “elektronik sayfa”larda olaca¤› aç›klamas›n› bulabilece¤iz. Bu yöntemle, basma imkan› bulamad›¤›m›z birçok önemli görüntü ile ulaflamad›¤›m›z videolar› bu formatta izleyebilece¤iz. Anadolu Kardiyoloji
Dergisi’nin elektronik sayfa at›l›m› sizlere daha bir zengin görüntüleme sa¤layaca¤›na inan›yorum.
Profesör Gulmira Kudaiberdieva’n›n AKD’nin ç›k›fl›ndan itibaren üstlendi¤i sorumluluk benim bu dergiyi daha rahat yürütmemde en önemli desteklerden biridir. Giderek, yay›n sekreterli¤i sorumlulu¤undan yay›nda birlikteli¤e geldik. Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin 5. y›l›na girmesi dolay›s› ile baz› görev de¤ifliklikleri gerekti. Yard›mc› editör arkadafllar›mla yapt›¤›m görüfl al›flverifli sonunda say›n Prof. Kudaiberdieva bugün bilfiil yürüttü¤ü
editörlük görevini üstlenirken bana da bafl editörlük yapmak
düfltü. Kapakta ve içeride bu de¤iflikli¤in gözünüzden kaçmad›¤›n› zannediyorum. Buna paralel bir de¤ifliklik de AKD postakargo adresimiz “Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji

Poliklini¤i, 26470 Meflelik, Eskiflehir” olarak de¤ifltirdik. Pek çok
kargo flirketi, do¤rudan poliklini¤e geldikleri için bu konuda bir
sorunla karfl›laflmayaca¤›m›z› umuyorum.
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin bugünkü düzeyini ölçmenin
benim için en kolay yönü yurtd›fl›nda yay›nlanan dergilerin içeri¤i ile bizimkini karfl›laflt›rmak. Önceki say›larda da belirtti¤imiz
gibi pek çok sayg›n dergide renksiz ç›kan görüntülerin bizde
renkli olmas›; ayr›ca reddetmek zorunda kald›¤›m›z baz› yaz›lar›n,
d›flar›da orijinal görüntü olarak kabul edildi¤ini görmek AKD düzeyini gösteren en önemli olay. Örne¤in; J Am Soc Echocardiogr 2005; 18: 197-8’de Schroeder ve arkadafllar›n›n olgu sunumu
“Pulmonic valve endocarditis in a normal heart” bafll›kl› yaz›s›
yay›nlan›rken; AKD 2005; 1: 83’de Y›ld›r›m ve arkadafllar›n›n “Pulmonary valve endocarditis”i orijinal görüntü olarak yay›nland›.
Ayr›ca, Heart 2005; 91: 104’de Becit ve arkadafllar›n›n “Giant
thymic cyst presenting as cardiac compression”, orijinal görüntü olarak yay›nlan›rken; Öztürk ve arkadafllar›n›n “Asymptomatic
paracardiac giant mass in a young adult” olgu sunumunun AKD
Aral›k 2005’de bas›lmas› planlanmaktad›r. De¤erli okuyucular›m›z›n bu konuyu en iyi flekilde de¤erlendireceklerine eminim.
Geçti¤imiz Nisan ay›nda AKD’nin web sayfas› “2023” kifli taraf›ndan ziyaret edildi. Bu, nerede ise günde 70 ziyaretçiye yak›n.
Geçen y›l bu say› 1318 idi. Siz okuyucular›m›z›n gerek yaz› yollayarak, gerekse sayfam›z› ziyaret ederek gösterdikleri ilgiye flükran borçluyuz.
Dr. Erkan Kahraman’› büyük bir ço¤unlu¤umuz tan›maz. Osmangazi T›p Fakültesi’ne bafllad›¤› günlerde kardiyolojiye gönül
veren ve tutku ile okulunu ikinci olarak bitiren Dr. Kahraman do¤al olarak kardiyoloji uzmanl›k dal›n› seçti. Anabilim dal›m›z›n
kadro açamamas› dolay›s› ile TUS 4.’sü olarak Y‹H kardiyolojiyi
kazand›. Böyle üst s›rada bir hekimi kardiyoloji toplumuna kazand›raca¤› için Y‹H kardiyoloji hocalar›n› kutluyor ve g›pta ediyorum.
Özel Not: Sevgili ‹stemi A¤abey, emeklili¤ini ve Ege T›p
Fakültemin 50. y›l›n› candan kutlar ve hay›rlar dilerim.
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