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Editorial/Editöryal

Değerli Meslektaşlarım,
Bu sayıyla birlikte olduğumuz dört yılı tamamlamış bulunmaktayız. Aslında çok uzun olmayan bu zamanda dergimiz sizin de desteğiyle eskisiyle kıyaslanamayacak kadar yol aldı.
Hatırlayınız, dört yıl önce dergiye baş editör olarak atandığımda, dergi düzenli çıkmakta çok zorlanıyor, cazibesi düşük, yayın almada, özellikle araştırma makalesi almada bir hayli
gerideydi. Tabi gelen araştırma makalelerinin kalitesini de sizlere bırakıyorum. Bu durum çalışanlarda ve TKRCD’de bir anlamda yılgınlığa sebebiyet vermiş ve dergi bir kenarda son
derece atıl bir pozisyonda kendi yağıyla kavrulmaya çalışan bir haldeydi. Değerlendirilmeyi bekleyen bazı yayınlar, adeta unutulmuş, bir yılı geçkin değerlendirilmeyen ve bir yerde
depoda bekleyen makaleler mevcuttu. Buna muhatap bazı yazarlar ile temasa geçildiğinde, dergiye yayın yollayıp yollamadıklarını veya ne zaman yollandığını hatırlamayan yazarlar
mevcuttu. Dergiye gelen yazıların ulaşıp ulaşmadığı, değerlendirilmeye alınıp alınmadığı, alındıysa hangi aşamada olduğu belli değildi. Doğal olarak bu durum derginin tarandığı
indekslere de yansımıştı. Dergi ulusal veya uluslararası hiçbir indekste taranmıyordu. Hatta dergi en temel indeks olan ve Türkiye’de çıkan her dergiyi tarayan “Türk Atıf Dizini
İndeksi”nde bile görünmüyordu. Hatta derginin ISSN no’su bile yoktu, yani dergi adeta korsan basılıyordu. Daha kötüsü de bundan ne yönetim kurulunun ne de derneğin haberi vardı.
İşte yukarıda özetlediğim koşullarda dergi editör yardımcılarımla birlikte devir alındı. Önce dergiye makale kabul standartları çağdaş mukabil dergilerle yarışacak şekilde yeniden
düzenlendi. Elde bulunan durumları malum tüm yayınlar bir şekilde temizlendi. Derginin adının önüne “Türk” isimi eklendi ve dergi formel hale getirildi. Derginin amatör dizgi
ve basımından vazgeçildi ve profesyonel hale getirildi. Derginin dizaynı değiştirildi ve daha bir “kullanıcı dostu” hale getirildi. ISSN alınarak dergi kayıt altına alındı. Akabinde tüm
“Kolon ve Rektum Hastalıkları” konusunda çalışan ve dahi akabinde tüm Genel Cerrahlara mailing yapılarak dergimizin yeni yüzü ve yayın politikası hatırlatıldı. Gelen yayınları
mümkün olan en kısa zamanda sonuçlandırarak ve yazarlarla düzenli olarak iletişimde kalındı. Bu şekilde güven yeniden tazelendi. Düzenli ve mümkün olan en yüksek yayınla
çıkılmaya başlandı. Arkasından önce ulusal akabinde uluslararası indekslerin koşulları sağlanarak, dünya çapında kabul gören birçok prestijli indeks tarafından kabul edildik ve
hâlihazırda taranır durumdayız.
Buraya kadar özetlediğim derginin kısa tarihini kalıcı olması için dokümante eden bir “editöryal” yazmak istiyorum. Eğer ilginizi çekiyorsa, bana ulaşmanızı çok isterim.
Öte yandan, elbette daha gidecek çok ama çok yolumuz var. Bunu siz “ Kolorektal Cerrahiye” gönül vermiş meslektaşlarımla birlikte yapacağız. Gelecek ile ilgili kısa ve orta vade
planlarımı bir sonraki sayıda sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Elbette, hepinizin takip ettiği gibi önümüzde 12 Ocak 2020’de yapılacak olan TKRCD’nin olağan seçimi var. Bu
seçimle “TKRCD Yönetim Kurulu” yenilenecek. Hepinizi seçime katılmaya ve gelecek politikaları belirleyecek olan yeni “yönetim kurulunu” seçmeye davet ediyorum.
Saygıyla…
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