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Yard›mc› editörlerin kat›l›m›, yeni yay›n kurulu haz›rl›¤›, müjdemiz,
etik nerede? Yeni ac›m›z
Co-editors participation, preparation of the new editorial board, where is the ethic? Our new affliction
Uzun y›llardan beri Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nde özveri ve
büyük bir ciddiyetle emek veren Yard›mc› Editörlerimizle SCIE’ye
kabulümüzden sonra 16 Mart’ta bir görev bölümü yap›ld›. Bu toplant›da kardiyoloji alt grup ilgi alanlar›na göre Yard›mc› Editörler
ﬂimdi tam bir sorumluluk alarak; hakem seçiminden baﬂlamak üzere, Anadolu Kardiyoloji Dergisi’ne yollanan bir yaz›n›n, Baﬂ Editör
taraf›ndan karara ba¤lan›ncaya kadar olan tüm safhalar›nda sorumluluk ve yetki ald›lar.
Pleksus online hakem takip sistemi ile, bugüne kadar Baﬂ Editör ofis asistanlar› ve Editör taraf›ndan baﬂar›l› bir ﬂekilde yürütülen
h›zl› iletiﬂime ﬂimdi Yard›mc› Editörler de kat›ld›. Baﬂ Editör Ofisi taraf›ndan öncelikle izlenen orijinal araﬂt›rmalar d›ﬂ›ndakiler, sisteme
al›ﬂmalar› aç›s›ndan Yard›mc› Editörlere yollanmaya baﬂland›. Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin SCIE’ye kabulünden sonra alt›ndan
kalkmaya çal›ﬂt›¤›m›z yaz› yükünü ancak bu ﬂekilde azaltabilece¤imizi görüyorum.
Geçen y›ldan kalan, yay›n kurulumuzdaki görev de¤iﬂikli¤i ve
yenilenme ilan› için çok say›da akademisyen baﬂvurusu ald›k. Bu
konudaki seçim yetkisini Say›n Yard›mc› Editörler Baﬂ Editörlü¤e
devrederek, beni çok ciddi bir sorumlulukla karﬂ› karﬂ›ya b›rakt›lar.
Sonunda, dilerim onlar› ve baﬂvuranlarla baﬂvurmayanlar› üzmemiﬂ
oluruz.
Yay›n kurulunun büyük say›da tan›nan, bilinen, çok deneyimli ve
kardiyolojideki yaﬂam› ile sayg›nl›k kazanan kiﬂilerden oluﬂmas›
esast›r. Buna karﬂ›l›k, Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin politikas›na
yön verebilecek, de¤erlendirecek, eleﬂtirecek ve ciddi ilgi gösterecek akademisyenler de gereklidir. Halbuki, bana kalsa; yay›n kurulunun ço¤unlu¤unu hakemlikleri ile 5 üzerinde 4 üstü puan alan fedakar, verimli, ciddi, iﬂini bilen, sorumlu arkadaﬂlar›m›z› kadroya dahil ederdim. Böyle bir durumda da “hakemler hep kendi içinizden”
eleﬂtirisini Index Medicus ve SCIE’den alma ihtimali çok büyüktür.
Yaz› alma yo¤unlu¤umuzdaki ciddi artmaya ra¤men, yerleﬂik
düzene geçti¤imiz bu son aylarda Anadolu Kardiyoloji Dergisi temposu her yönü ile h›zland›. Elimizde geçen y›l Temmuz ay›nda yollanan 2 yaz› ve y›lsonundan kalan birkaç yaz› hariç, art›k hemen hemen 2008 y›l› yaz›lar› ile u¤raﬂabiliyoruz. Daha da güzeli, Mart
2008’de yollanan bir yaz›n›n iﬂlemini de bitirebildik (Red). Üzgünüm.
Sevinçliyim; Ulusal Sa¤l›k Enstitüsü -Ulusal T›p Kütüphanesi- Devlet Kuruluﬂu (USA)’dan gelen rapor bana göre yeterli; Anadolu Kardiyoloji Dergisi Mart ay›nda 4697 defa “clicked” edilmiﬂ. Geçen y›l, ayn› ayda bu say› hat›rlars›n›z 2005 idi: Bir y›lda aranma en az iki misli artm›ﬂ.

Benim büyüdü¤üm yerde, “elin derdi….” diye bir laf vard›r; ama
derdi olan esas Türkiye. Bir yay›nda “Türkiye Bitti” diye baﬂl›k gördüm. Peki, Türkiye nerede, nas›l ve ne zaman baﬂlam›ﬂt›? Bunu en
iyi dedelerim ve nenelerim biliyordu. Biri ﬂehit oldu ve abidesi Düzce-Hendek kaymakaml›¤› önündedir. Bu günler için mi ﬂehit olmuﬂ
acaba?
Bizden farkl› dertleri olan Amerika kardiyolojisi ve dev ilaç ﬂirketleri var. En önemli üniversitelerinden birinin, en önemli bir kiﬂisinin, “….ilac› miyokard infarktüsü riskini art›r›yor” sonucuna vard›¤›
meta-analizi Dünya’n›n en önemli t›p dergisinde geçen y›l yay›nland›. Öncesi ve sonras›ndaki etik sorunlar; özellikle t›p dergileri, hakemleri ve t›p olaylar›n›n yaln›zca Türkiye’de olmad›¤›n› gösterdi;
“…. to have leaked the paper to ….(ilaç firmas›) weeks ahead of
publication (bana göre “by the reviewer”). “… he had faxed a draft
of the study to…(ilaç fimas›) weeks before it was published”. Durum söylenti ve dedikodu s›n›rlar›n› aﬂ›p “The revelation was first
published by ….(Dünyan›n en sayg›n bilim dergisi) in a news article ….which reports in (en yüksek “impact factor”lu t›p dergisi) that
17 days before it was published. Yaz›y› s›zd›ran- “Why I sent it is a
mystery” diyor ve savunmas›nda- “It was bad judgment”. Sonuç;
itiraf “I’ve got a considerable amount of money”
Anadolu Kardiyoloji Dergisi eleﬂtirel bak›ﬂ, deneyim, emek, sab›r ile baﬂlad›. Hesab› ﬂimdi o dergilerin vermesi laz›m. Neden biz
COPE üyeli¤ine kabul edildik? Neden COPE raporlar›n› titizlikle inceleyip yolumuzu çiziyoruz?
Tüm akademisyenlere ve editörlere bir gün COPE gerekli olabilir.
Say›n Doç. Dr. ‹lker Alat bize heyecanla takip etti¤i Anadolu
Kardiyoloji Dergisi’nin 147. s›rada SCIE’de indekslendi¤ini dün gece
(05.04.2008) bildirdi. Gözümüz ayd›n olsun. Akademik yükseltmeler
için art›k YÖK ya da ÜAK ile hiçbir sorun kalmad›. Duyurulur.
Acil Not: Sevgili kardeﬂim ve arkadaﬂ›m, Anadolu Kardiyoloji
Dergisi’nin kuruluﬂundan beri en büyük emektar›, Editörüm Prof. Dr.
Gulmira Kudaiberdieva’n›n babas›; dostum, sayg›n kiﬂi ve K›rg›zistan’›n büyük akademisyeni Kardiyolog, Prof. Dr. Zulpukar Kudaiberdiev’i, 24 Mart 2008 tarihinde Biﬂkek-K›rg›zistan’da beklenmedik bir
ﬂekilde kaybettik. Hepimizin baﬂ› sa¤ olsun.
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