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Özel baskılar, nöbet değişimi, bilimsel yaz okulu ve ayrıntılar
Supplements, changing of the guard, scientific summer school and details
Birçok bilimsel dergi kendilerine yollanan önemli derlemelerle,
güncel konuları içeren yazılar için sayfalarında her zaman yer bulamamaktadır. Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nde bu disiplin doğrultusunda, geçen yıl Colombia Üniversitesi’nden (NY-USA) Prof. Dr.
Mark Sherrid’in editörlüğünde “Kalp ve Genetik Hastalıklar” başlıklı, bir özel baskı hazırlama kararı verilmişti. Aralık ayında size
sunacağımız bu özel sayı, Prof. Dr. Sherrid’in program direktörlüğünü de yaptığı, çok özel konuları içermektedir. Kendisine, tüm
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’ne destek verenler gibi şükran borçluyuz. Diğer bir güncel konu da “Pulmoner Hipertansiyon”. Bu konuya ilgi duyan arkadaşlarımızın önerisi ile geçen aylarda Anadolu
Kardiyoloji Dergisi yardımcı editörler toplantısında alınan karar
gereği, çıkarılmasına karar verilen “Pulmoner Hipertansiyon” özel
baskısının editörlüğünü sayın hocamız Doç. Dr. Cihangir Kaymaz’ın
üstlenmesi kararlaştırıldı. Yurdumuzda pulmoner hipertansiyon
konusundaki ciddi araştırmaları ile bilinen değerli hocamız Prof. Dr.
Serdar Küçükoğlu da bu özel baskı için eş-editörlük yapmayı kabul
ettiler. Bu iki değerli hocamızın sorumluluğunda sizlere sunulacak
bilgilerin, yıllarca bize kılavuzluk edeceğine inanıyorum.
Son editör yardımcıları toplantısında, Anadolu Kardiyoloji
Dergisi’nin yayın politikaları her yönü ile ortaya konularak tartışıldı.
Değerli hocalarımızın da katıldığı birçok maddenin kabulü ile bazı
nöbet değişimi kararları alındı. Önceki yıllarda Anadolu Kardiyoloji
Dergisi’nde defalarca ilan edilerek haber verilen “uluslar arası yayın
kurulu üyeliği başvurusu” için bize gelen dilekler incelenerek değerlendirilmişti. Bu yıl ise birçok uluslar arası yayın kurulu üyemizin iş,
yer değişikliği ve ilgi alanlarındaki farklılıklar dolayısı ile yeni bir liste
hazırlanmasına karar verildi. Konuya ilgisi azalan değerli bilim insanlarını da gerçekten zorlamak haksızlık olacağı için, buradan kendilerine öncelikli olarak şükranlarımızı sunmak istiyorum.
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin SCIE’ye kabulünden sonra
artan iş yükü (buna paralel son aylarda %60’a varan yazı ret oranı)
dolayısı ile özellikle uzmanlık isteyen bazı kardiyoloji konularında
editörlüğe destek sağlamak amacı ile yeni “editör yardımcıları”
ataması gündeme geldi. Yardımcı Editörler Toplantısı’nda oy birliği
ile alınan karar gereği, 2010 yılından geçerli olmak üzere, sayın
bilim insanı dostlarımıza yardımcı öneri teklifini önümüzdeki ay
ulaştıracağım: Kabul dileğiyle.
Journal of Electrocardiology (Durham-Duke Üniversitesi),
Croation Medical Journal (Zagreb) ve Anatolian Journal of
Cardiology’nin (Eskişehir-Turkey) birlikte düzenlediği Prof. Dr.
Ljuba Bacharova’nın önderliğinde yürütülen “Scientific Summer
School”un 6.’sı bu yıl yine Anadolu Kardiyoloji Dergisi tarafından
ve Prof. Dr. Gulmira Kudaiberdieva ve değerli hocamız Prof. Dr.
Adnan Abacı’nın sorumluluklarında Türkiye’de gerçekleştirilecektir. Araştırmaların projelendirilmesi ve yayın aşamasına getirilmesi
konularında “Çalıştay” düzeninde programlanan bu yaz okulu için,
meraklı bilim insanı adaylarının başvurularını uzmanlık düzeyine
ve sınıfına bakılmaksızın kabul edeceğiz.

Büyük ATA’nın Kazım Karabekir, Rauf Orbay ve Refet Bele gibi
temel direklerle ayrı düşmesi, “Mustafa” filmi vb’ne rağmen, hala
“Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir.” vasiyetine çok sıkı bağlıyım. ULAKBİM Başkanı ve Başkan Danışmanı Prof. Dr. Cem Saraç
ile İsmail Haklı Demirel hocalarımızın yönetiminde hazırlanan
“Türkiye’de bilimsel yayın göstergeleri” I. ve II. kitapları, yurdumuzun bilim düzeyini gerçek, tarafsız ve acı da olsa gözler önüne
sermektedir. Her üniversite açılışında, yetkililer bilim açısından
kaçıncı sıraya yükseldiklerini, yayın sayıları ile birlikte mutlu bir
şekilde anlatırlar. Yurdumuz kaynaklı bilimsel yayınlar, gerçekten
hızla artarak 2008 yılı verileri ile dünya ülkeleri arasında 18. sıraya
yükselmiştir. Bu sayıya göre de Avusturya, Danimarka, İsrail ve
Belçika’yı geride bırakabildik: Müthiş! Ancak “Atıf” sayısına göre
yapılan düzenlemede sıramızın 45 ülke arasında 34. sıraya düştüğünü; “etki faktörü” değerlendirmesine göre ise, 43. sıradan yalnızca İran ve Pakistan’ı geride bıraktığımızı görürüz (Kırk beş ülke
içinde maalesef Afganistan ve Trinidad-Tobago yok; yoksa onları
da geride bırakırdık). Böylesine kara mizahla noktaladığım için
huyumu hiç beğenmiyorum (“Ironic” kelimesini de hiç sevmem).
Prof. Dr. Mehmet Doğan’a teşekkürlerimle…
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğundan şüphe etmediğimize göre;
“kıssadan hisse”: Akademik yükseltme ve değerlendirmelerde,
yurdumuzun cidden üst bilim düzeylerine çıkabilmesi için yeni bir
düzenleme gerekmiyor mu? Özellikle benim reddettiğim yazıların
bir kısmının, bilinen SCIE dergilerinde yayınlandığını görünce bazı
yeni girişimlerin ve yönetmelik değişikliklerinin gereği ortaya çıkıyor. Yoksa yayın sırasında 10. sıraya da yükseliriz ama verdiği tat
“keçiboynuzu”ndan öteye geçmez.
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin yazarları ve değerli hakemleri
“online” uygulama sistemi ile “Pleksus” programına çoğunlukla
ve genellikle uymaktalar. Uyulmadığı zaman meydana gelen gecikmelerde ise, Anadolu Kardiyoloji Dergi ofisini sorumlu tutarak,
sitem etmelerine alıştık. E-posta ya da kargo-PTT ile gelen yazıları
şimdi baştan iade ederek, bu sıkıntıyı ortadan kaldıracağız.
Böylece 2010 yılından itibaren, yazıların altında geliş tarihi, kabul
tarihini göğsümüzü gererek yazabileceğiz. Ne var ki üç hakem
grubuna yollanan ve iki uyduruk – geçersiz - baştan savma - ciddiyetsiz hakem raporu ile yayınları ret ya da kabul edemeyeceğime
göre; 20. ya da 25. hakeme başvurduğumdaki gecikmeler de, maalesef Anadolu Kardiyoloji Dergisi hanesine olumsuzluk olarak
yazılacaktır. Bu sayımızın kapağındaki hakem sayısını gördüğünüzde, yazı kabulünün ciddiyetine lütfen siz karar verin. Faturası ne
olursa olsun, Anadolu Kardiyoloji Dergisi bu disiplinden vazgeçmeyecektir.
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