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T

›p dergileri bilimsel gelişmeler konusunda bilgi sağlayan temel
kaynaklard›r. Bu bilgilerin bir süzgeçten geçirilerek yay›na haz›rlanmas› ve okuyucuya aktar›lmas› editörlerin denetiminde büyük ve ciddi bir uğraş› ile gerçekleşen süreçtir. "Editörler Kurulu’ndan"
başl›kl› bu say›daki yaz›da sizlere editör kavram›ndan başlayarak editörlerin seçimi, eğitimi ve görevleri konular›n›, yan›s›ra dergimizin
Editörler Kurulu çal›şmalar›ndan söz etmek istiyorum. "Editör" kelimesinin Türkçe karş›l›ğ› "yay›nc›"d›r ve "edit: yay›na haz›rlamak" kökünden gelmektedir, ancak dilimizde de yayg›n olarak kullan›lan tan›m
"editör" dür. Bir yaz›n›n Editörler Kuruluna ulaşmas›ndan yay›nlanmas›na kadar geçen süreç pekçok kişinin kat›l›m› ve katk›s› ile gerçekleşmektedir. Editör bu süreçte yazar, dan›şman, yay›na haz›rlama ve bas›m ekibi ile işbirliği içinde derginin zaman›nda kaliteli bir biçimde yay›nlanmas›n› sağlamakla görevlidir.
Yüksek "at›f" (citation) oran›na sahip, "V5 dergileri" olarak adland›r›lan haftal›k 5 genel t›p dergisi (Annals of Internal Medicine, BMJ, JAMA,The Lancet ve The New England Journal of Medicine) tam gün
ofiste profesyonel olarak çal›şan editörler taraf›ndan haz›rlanmaktad›r.
Ancak bu küçük grubun d›ş›ndaki pekçok uluslararas› klinik dergide
genellikle aktif olarak mesleğini sürdüren hekimlerin yer ald›ğ› editörler görev yapmaktad›r (1). Hekimler rutin hasta bak›m uygulamalar› ve
akademik çal›şmalar› yan›nda böyle bir görevi üstlenmektedir. Bu nedenle özveri ve gönüllü çal›şmay› gerektiren bir uğraş›d›r. Editörlük
görevi aktif çal›şan bilim insan› olmay› gerektirir, çünkü yay›nlanacak
olan çal›şmalar›n halen var olan bilgilere katk›s›, öne sürdüğü hipotezler, tutarl›l›ğ›, test edilebilirliği ve tekrarlanabilirliği gibi belli özelliklere sahip olup olmad›ğ›n› kontrol edecek olan kişi editördür (2). Editörlerin ya da Editörler Kurulunu oluşturacak kişilerin seçimi; önceki
editörün önerisi ile, bilimsel bir derneğin seçimiyle ya da ilan üzerine
başvuran kişiler aras›ndan belirleme şeklinde olabilmektedir. Dergimizdeki işleyişte, Editörler Kuruluna yeni üye atanmas› Editörler Kurulunun önerisi ile belli kriterler gözetilerek yap›lmaktad›r. Daha sonra
Türk Radyoloji Derneği Merkez Yönetim Kurulu’nun onay› ile görev
süreci başlat›l›r. T›bbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Dergisi’nde editör olmak için aranan bilimsel kriterler Editörler Kurulu Yönergesi’nin 5b maddesinde belirtilmiştir (3).
Uluslararas› çoğu radyoloji dergilerinde editörler özel bir eğitim almam›şt›r. RSNA Yay›n Konseyi ve Uluslararas› Radyoloji Eğitim Komitesi, 1998 y›l›ndan bu yana dergi yay›nc›l›ğ› ve editörlük alan›nda
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deneyim kazand›rmak için "Editorial
Fellowship" program›n› desteklemektedir. Bu şekilde radyoloji alan›nda
daha profesyonel yay›nc›l›k hedeflenmektedir(4).
Tan›sal ve Girişimsel Radyoloji
Dergisi Editörler Kurulu yeni dönemde "alan editörlüğü" anlay›ş› ile oluşturulmuştur. Radyoloji alan›nda tan›k
olduğumuz h›zl› gelişmeler bu yönde
bir düzenlemeyi gerekli k›lm›şt›r. Her
"alan editörü" kendi konusundaki bilimsel çal›şmalar› çok daha yak›n takip etme ve bu konularla ilgili uzmanlar› tan›ma olanağ›na sahiptir. Çal›şmalar›n kesintisiz ve h›zl› sürdürülebilmesi için kurul Prof. Dr. Okan Akhan’›n başkanl›ğ›nda ayda iki kez yap›lan toplant›larla biraraya gelmektedir. Bu toplant›larda, yay›nlanmak
üzere gönderilen yaz›lar›n değerlendirilmesi, takibi ve derginin zaman›nda
bas›m›n› sağlamak yan›s›ra derginin
kalitesini art›rmak ve uluslararas› nitelik kazand›rmak için çal›şmalar yap›lmaktad›r. Uluslararas› t›p dizinine
girme yolunda ve elektronik yay›nc›l›k alan›nda at›lan ad›mlar önemli alt
çal›şma başl›klar›d›r.
Dergimizde bugüne kadar yer alan
yaz›lar bilindiği gibi "araş›rma yaz›s›", "olgu sunumu", "resimlerle bir konu", "genel bak›ş" ya da "yöntem"
başl›kl› değerlendirme yaz›lar› ve "negatoskop baş›nda" olarak grupland›r›lmakta idi. Derginin kalitesini art›rmaya yönelik olarak, bundan sonraki say›larda araşt›rma yaz›lar›na daha çok
yer verilmesi ve bu yaz›lar›n tüm dergi içeriğinin %60’›n› oluşturacak şekilde düzenlemeye gidilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, bundan sonraki
say›larda "negatoskop baş›nda" türündeki yaz›lar›n kald›r›lmas› uygun görülmüştür. Yazarlar›m›z›n bu konuya
dikkat etmeleri önerilir.
Dergimize gönderilen yaz›lar›n hangi aşamalardan geçerek bas›l› hale
geldiği Prof. Dr. Ayşenur Cila’n›n
"Yazardan bas›ma bir yaz›n›n seyahatnamesi" başl›kl› yaz›s›nda çok detayl› olarak anlat›lm›şt›r (5). Dergideki yeni çal›şma düzeni içinde, dergi
sekreterliğine ulaşan ve yay›na haz›rlama ekibi taraf›ndan derginin yaz›m
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kurallar›na uygunluğu sağlanan bir
yaz›, konusuna göre ilgili alan editörüne sunulmaktad›r. Alan editörleri
yaz›n›n içeriğine bakarak baş editörün
bilgi ve onay› ile dan›şmanlar belirlemektedir. Olgu sunumu türündeki yaz›lar dergide az oranda yer bulduğu
için, olgunun ilginç özelliğinin olmamas› durumunda dan›şmana gönderilmeden reddedilebilmektedir. Değerlendirilmesi uygun görülen olgu sunumlar› ve diğer tüm yaz› türlerinde
dan›şmanlar taraf›ndan değerlendirme
istenmektedir. Türk t›p dizininde yer
alma koşulu olarak, bundan sonraki
çal›şma döneminde her yaz› iki dan›şman taraf›ndan değerlendirilecektir.
Yeni çal›şma döneminin baş›nda, ilgili radyoloji alan› ve yapt›klar› bilimsel
çal›şmalar göz önüne al›narak dan›şman listeleri yenilenmiştir. Bilimsel
bir yay›n›n kalitesini sağlayan en
önemli unsurlardan biri hiç kuşkusuz
dan›şmanlard›r. Dan›şmanlarca değerlendirilen ve sekreterliğe ulaşan yaz›lar tekrar ilgili alan editörüne sunulmaktad›r. Editör, dan›şmanlardan gelen yorum ve önerileri okuduktan ve
kendisi yaz›y› değerlendirdikten sonra
bir karara varmaktad›r. Dan›şmanlardan yaz›n›n yay›nlanmas› konusunda
"kabul edilsin" ya da "reddedilsin"
şeklinde ayn› yönde karar ç›kabileceği
gibi, farkl› z›t görüşte yan›tlar da gelebilmektedir. Bu durumda üçüncü bir
dan›şman atanmakta ya da alan editörünün kendi değerlendirmesi sonucu
editörler kurulu taraf›ndan karara ulaş›lmaktad›r. Dan›şman taraf›ndan "revizyon" istenen yaz›larda gerekli düzeltmelerin her birinin yap›l›p yap›lmad›ğ› ilgili editör taraf›ndan kontrol
edilmektedir. "Major revizyon" önerilerinde genellikle yaz›n›n eleştiriler
doğrultusunda tekrar düzenlenerek
yeni bir yaz› olarak gönderilmesi istenmektedir. Tüm kararlar editörler
kurulunun ortak görüşü ile al›nmaktad›r. Yay›nlanmas›na karar verilen yaz›lar son aşama olarak düzenlemesi
yap›larak bask›ya girmektedir.
T›bbi Görüntüleme ve Girişimsel
Radyoloji Dergisi her zaman bilimsel
çal›şmalar› kaliteli teknik ve içerikle
sunmay› hedeflemiştir. Derginin bu-

günkü düzeye ulaşmas›nda yaz›lar›n›
gönderen araşt›rmac›lar›n, yaz›lar› değerlendiren dan›şmanlar›n ve dergiyi
okuyan meslektaşlar›m›z›n katk›s› çok
büyüktür. Editörler Kurulu olarak yazarlara, dan›şmanlara, okuyuculara,
yan›s›ra derginin haz›rlanmas› ve bas›m›nda katk›da bulunan herkese teşekkürlerimizi sunar›z.
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