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SÜRELİ YAYIN SAHİPLERİ, YAYINCILAR VE EDİTÖRLER
ARASINDAKİ İLİŞKİ NASIL OLMALIDIR?
Ömer UĞUR
Ülkemizde tıp alanındaki süreli yayın sahipleri arasında uzmanlık dernekleri önemli bir yer
almaktadır. Hatta bazen dernek yönetim kurulu başkanları hem derginin sahibi hem de baş
editörü olmaktadırlar. Dernek yönetim kurulu 2 ya da 3 yıl sonra genel kurulda seçimle değişince dergi editörleri de değişebilmektedir.
Oysa bir derginin sağlıklı gelişebilmesi için editörlüğün sürekliliği gerekmektedir. Bunun başarılabilmesi için de editörün dergi sahibinden farklı bir kişi olması önemlidir. Editörün sürekliliğinin sağlanabilmesi ve her yeni seçilen yönetim kurulu ile birlikte değişmemesi için dergi
editörünün ve yayın kurulunun nasıl belirleneceğine dair bir yönergenin uzmanlık derneğinin
genel kurulunca onaylanması doğru olacaktır.
Editörün sürekliliği kadar dergiyi yayınlayacak yayınevi ve makale kabulünden basım aşamasına kadar geçen süreci kontrol edecek teknik personelin sürekliliği de önemlidir. Yayıneviyle
yapılacak sözleşme en az 4 ya da daha uzun süre olması süreklilik açısından yararlı olacaktır.
Yayınevleri ile uzun süreli yapılan anlaşmalarda, uzmanlık derneğinin ileride mağdur olmaması için sözleşme koşulları çok dikkatli belirlenmelidir. Ayrıca dergi sahiplerinin çalışma kurallarını da belirleyip editor ile de ayrı bir sözleşme yapmaları gerekmektedir.
Dergi sahibi editörün makale değerlendirmesi, yayının kabulü ve derginin bilimsel içeriğine
müdahele etmemeli ve bu konuları tamamen baş-editöre bırakmalıdır.
Dergi sahibinin asıl görevi editörle uyum içinde ve uzmanlık derneğinin yönetim kurulu ile
eşgüdümlü olarak derginin uzun dönem yayıncısını/yayınevini belirlemek amacıyla gerekli
ihaleyi gerçekleştirmek ve derginin yayınlanmasını sağlayacak maddi kaynakları bulmak olmalıdır. Dergi sahibi, editörün tüm dikkatini makalelerin değerlendirilmesi ve yayın kalitesini/
bilimsel içeriğin yükseltilmesine odaklanmasını sağlayacak şekilde diğer tüm sorunların çözümünü üstlenmelidir. On-line yazı kabul sistemleri, makalelerin basıma hazırlanması, “copyediting”, redaksiyon gibi konularda karşılaşılacak sorunları en iyi hizmeti alacak şekilde çözmelidir.
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