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Tanım
Madde 1- Bu yönerge, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği’nin bilimsel yayın organı
olan Türk Otorinolarengoloji Arşivi dergisinin bilimsel yönden yüksek nitelikli olması ve özerk biçimde
varlığını sürdürmesi için gerekli olan yapılanmasını, görevlerini ve amaçlarını tanımlar.
Amaç
Madde 2- Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği’nin bilimsel yayın organı olan Türk
Otorinolarengoloji Arşivi Dergisinin mevcut ve gelecekteki bilimsel standartlarının korunması ve
yükseltilmesi, derginin bulunduğu ulusal tıbbi dizinlerde varlığının sürdürülmesi ve uluslararası dizinlerde
yer alabilmek için gerekli çalışmaların yapılmasıdır. Türk Otorinolarengoloji Arşivi, Türkçe ve İngilizce
dillerinde, Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler ile yayınlanır.
Dayanak
Madde 3- Bu yönerge, Türk Otorinolarengoloji Arşivi’nin içeriğini, işleyiş prensiplerini, kurullarının görev
ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla yürürlüğe konulmuştur. Bu yönerge ile editörler kurulu,
danışmanlar (hakemler) kurulu ve yayın hazırlama ekibinin oluşturulması ve görevleri tanımlanırken, temel
dayanak Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği tüzüğünün 3. maddesidir. Derginin
sahibi Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği adına derneğin o dönemdeki Yönetim
Kurulu Başkanıdır ve derginin basımının gerçekleştirilmesinden sorumludur.
EDİTÖRLER KURULU:
Editörler Kurulunun Görevleri ve Yükümlülükleri
Madde 4a) Derginin amaçlarını ve yayın politikasını Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Yönetim Kurulu ile birlikte belirler.
b) Derginin en üstün bilimsel niteliklerde ve zamanında yayınlanmasını sağlar.
c) Halen yürütülen çalışmalarda devamlılığı ve uluslararası standartlara uygunluğu sağlar.
d) Gelen yazıları içeriğine göre konu ile ilgili akademik yetkinliği uluslararası standartlarda kabul
görmüş danışmanlara gönderir ve tüm editöryel süreci kurallara uygun bir şekilde izleyip,
sonlandırır.
e) Bu işlemler sırasında yazı sahiplerine karşı öğretici ve eğitici amaçlar gözetir.
f) İşlemlerin her bir aşamasının kayıtlarının tutulması ve arşivlenmesini sağlar.
g) Danışmanlardan (hakemler) gelen eleştirileri, gereğinde yazara göndererek yazının düzeltilmesi ve
niteliğinin yükseltilmesini sağlarken, yazıları dilbilgisi ve anlaşılabilirlik açısından değerlendirir.
h) Gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda yazıyı kabul veya reddeder, gerekirse kategorisini değiştirir.
i) Yayınlanacak sayıda yer alacak yazıların dizgi sonrası ilk ve son baskılarını kontrol eder ve yayına
hazırlama ekibinin çalışmalarını takip eder.
j) Dergi web sitesi ve internet üzerinden güncel ve geçmiş sayılarla ilgili her türlü konu ve yazar
sorgulamasının yapılabilmesini sağlar.
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k) Danışmanlardan gelen uyarılar doğrultusunda ve editörler kurulu kararları sonucunda, araştırma
hakkında etik açıdan herhangi bir kuşku varlığında, editörler kurulu Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş
Boyun Cerrahisi Derneği Onur ve Etik Kurulu Başkanlığı’na gerekçelerini de sunarak başvuru
yapabilir veya danışır.
l) Yayın etiğine aykırı bir durum tespit ettiğinde veya şüphelendiğinde Committee on Publication
Ethics’in kılavuzlarına göre hareket eder.
m) Teknik görevlerin bir kısmı yayıncı bir firma veya profesyonel bir ekip yoluyla yerine getirilebilir.
n) Evrak kayıt defterleri¸ yazışmalar, makaleler 5 yıl süre ile saklanır. Beş yıllık saklama süresi sonunda
bu dokümanlar, genel merkezde süre sınırı olmaksızın saklanır. Bilgisayar ortamındaki tüm veriler
üç ayda bir ilgili bilişim şirketi tarafından yedeklenerek dernek genel merkezine gönderilir.
o) Editörler kurulu üyelerinin de içinde yer aldığı yazılar ile ilgili süreçlerde ve kararlarda söz konusu
editör yer alamaz. Buna benzer durumlarda ilgili kararlar diğer editörler tarafından verilir.
p) Yayımlanan yazılardaki bilimsel ve yasal sorumluluklar tümüyle yazarlara aittir. Yayınların hiç birisi
dernek adına bağlayıcı nitelikte değildir ve derneğin resmi görüşü olarak nitelendirilemezler.
Editörler Kurulu'nun Yapısı ve Görevlendirilme Ölçütleri
Madde 5a) Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu, üyelerce önerilen
adaylar arasından 7. maddede belirtilen kriterleri göz önüne alarak editörler kurulunun başkanını (baş
editör) seçer ve atar.
b) Baş editörün görev süresi dört yıldır. Bu süre en fazla iki kez uzatılır.
c) Editörler kurulu (baş editör ve editör yardımcıları) birisi baş editör olmak üzere, akademik
liyakatleri uluslararası standartlarda kabul görmüş kişilerden oluşur. Editör yardımcıları, Türk Kulak
Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu’ndan görüş alınarak, bilimsel
danışmanlar (hakemler) kurulunda en az iki yıl görev yapmış, akademik liyakatleri 7. maddede
belirtilen kriterlere göre kanıtlanmış kişiler arasından baş editör tarafından seçilir. Atama Dernek
Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
Baş Editörün Yetkileri
Madde 6a) Baş editör, editörler kurulunun görev ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için tüm tedbirleri
alır.
b) Yardımcı editörleri 7. maddeye uymak koşulu ile baş editör seçer.
c) Tüm editör yardımcıları ve danışmanları (hakemler) izler ve performanslarına göre değerlendirerek
görev sürelerine karar verir.
d) Yapılan çalışmalar hakkında yıllık faaliyet raporu düzenleyerek Dernek Yönetim Kurulu'nu
bilgilendirir ve yılda en az bir defa Dernek Yönetim Kurulu ile toplantı yapar. Bu toplantılara şehir
dışından katılan üyelerin uçak bileti dahil yollukları Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun
Cerrahisi Derneği’nce ödenir. Bunun dışında baş editöre ve yayın kurulunun diğer üyelerine
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herhangi bir ücret ödenmez.
e) Derginin 9. maddede belirtilen ilkeler çerçevesinde oluşabilecek başarısızlığından “baş editör”
sorumludur.
Editörlerin Görevlendirilme Kriterleri
Madde 7a) Science Citation Index-Expanded'e giren tıp dergilerinde yayınlanmış en az 20 adet yayını olması,
b) Bu yayınların en az 10'nunun araştırma yazısı olması,
c) Bu yayınların en az 3’ünde birinci isim olarak yer almak,
d) Bu yayınların tamamından en az 60 atıf almış olması.
e) h-indeksi en az 5 olmalıdır.
f) TC vatandaşı olmalı
g) Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği üyesi olmalı
h) Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yeterlik Kurulu’nun Yeterlik Belgesi
sahibi olmalı
i) Daha önce etik açıdan bir ceza almamış ve yayın etiği kusuru nedeniyle herhangi bir yazısı geri
çekilmiş (retraksiyon) olmamalı ve görevi sırasında böyle bir durumla karşılaşılması halinde de
görevi bırakmalıdır.
Danışmanlar (hakem) Kurulu:
Madde 8- Dergiye gelen yazıların değerlendirilmesi amacıyla davet edilen uzman hekimlerden oluşur.
Danışman listesi, her yıl derginin son sayısında yayınlanır.
a) Danışmanlar, editörler kurulu tarafından araştırma konuları ve alanları ile ilgili deneyimleri, yurtiçi
ve yurtdışı çalışmaları da göz önüne alınarak en az 60 kişi olarak belirlenir. Danışmanların
inceleyecekleri yazı ilgi alanlarında olmalıdır.
b) Danışmanlar seçilirken, kişilerin Ulusal ya da Uluslararası dizinlerce taranan tıp dergilerinde
yayınlanmış en az 3 adet yayınının olması, bu yayınların en az birinin araştırma yazısı olması, ve bu
yayınların en az birinde
c) Etik açıdan bir ceza almamış olmalıdır.
d) Son 4 yıl içinde dergide en az bir yazısının çıkması tercih nedenlerinden biridir.
e) Her yazının danışman sayısına ve gerekirse ek danışman veya danışmanlar tarafından incelenmesine
ilgili editör karar verir. Her yazı en az iki danışman tarafından incelenmelidir.
f) Danışmanlar arasına yenilerinin eklenmesi ve gerekli durumlarda danışmanların çıkarılmasına baş
editör karar verir.
g) Danışmanların yazıya verdikleri yanıt süresi, eleştirinin bilimsel düzeyi danışmana tekrar yazı
gönderilmesinde göz önüne alınır. Danışmanlara gönderilen yazıları, yanıt sürelerini, sayılarını
bilgisayar ortamında takip etmek ilgili editörün görevidir.
h) Danışmanlar, incelenmek üzere gönderilen yazılara danışmanlık yapmayı kabul edip etmediklerini en
geç 7 gün içinde bildirmek, kabul ettikleri takdirde de 3 hafta içinde hazırladıkları raporları ilgili
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editörlere iletmek zorundadırlar.
Editörler Kurulu'nun Değerlendirilmesinde Dikkat Edilecek İlkeler
Madde 9a) Dergiye yılda gelen toplam yazı sayısı
b) Dergiye yılda gelen toplam araştırma yazı sayısı
c) Derginin etki değeri (impact factor)
d) Editöryel süreçlerin ortalama tamamlanma süresi
Editörler Kurulu'nun Dikkate Alması Gereken Etik Kurallar
Madde 10Uluslararası bilim dergilerinin uymakla yükümlü olduğu tüm etik kurallara editörler kurulu uymak
zorundadır. Editörler Kurulu üyeleri önemli uluslararası kuruluşların [International Council of Medical
Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors
(CSE), Committee on Publication Ethics (COPE) ve European Association of Science Editors (EASE)]
editöryel ve etik kurallarını çalışmalarında gözetir.
Madde 11. Yürürlük
Bu yönerge Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu tarafından
onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Madde 12. Yürütme
Bu yönergeyi Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu yürütür.
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