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Editöryel
Değerli Meslektaşlarımız,
Uzun ve sıcak bir yaz sonrası Eylül sayımızla karşınızdayız. Bu sayımızda ilginç ve öğretici sekiz araştırma yazısı, üç olgu sunumu ve bir
editöre mektup mevcut. Ulusal branş dergimizi uluslararası arenaya taşıma çabalarımızda özellikle 2018 yılı içinde ilerlemeler kaydettik.
Sayılarımızdaki araştırma yazıları artarken, yabancı ülkelerden gelen yazıların sayısında da artış oldu. Türk Otorinolarengoloji Arşivi 2018
yılı ilk üç sayısında yer alan 40 yazının dokuzu, yani neredeyse dörtte biri yabancı ülkelerdendi. Dergimizin kalitesini ve tanınırlığını
artırarak bu sayının yakın gelecekte daha da yükselmesini bekliyoruz.
Öte yandan, Pubmed Central sonrası dergimizi Science Citation Index Expanded'a taşıma konusunda da yoğun gayret gösterdiğimizi
belirtmek isteriz. Bildiğiniz üzere, bir bilimsel derginin önemli dizinlere kabul edilmesinde çok önemli rolü olan etki faktörü, o derginin
aldığı atıflara bağlıdır. Dolayısı ile atıf sayımızı artırabilmemiz çok önemli. Bununla ilgili olarak, uluslararası dergilere göndereceğiniz
bilimsel makalelerde bilimsel yazım etiği kurallarına uyarak, çalışmanıza gerçekten katkıda bulunan Türk Otorinolarengoloji Arşivi
makalelerine atıf yapmanız, dergimizi destekleyecektir. Bu amaçla, uygun anahtar sözcükler ile Tübitak Ulakbim TR dizinden Tıp Veri
Tabanını ya da dergimizin arama motorunu kullanabilirsiniz.
Ulusal derneğimizin resmi yayın organı olan Türk Otorinolarengoloji Arşivi olarak, branşımızda bilimsel yazım ve yayımlamanın
gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Derneğimizin desteği ile 2016 ulusal kongremizde "Türk Kulak Burun Boğaz Yayıncılığının
Geleceği" çalıştayını, 2017 ulusal kongremizde ise "Bilimsel Makale Yazım" kursunu gerçekleştirdik. Geniş katılımın olduğu bu toplantıların
verdiği cesaretle, 40. ulusal kongremizde de "Editöre Sorun" başlıklı bir oturum düzenleyeceğiz. Çok değerli ulusal dergi editörlerimizin
bulunacağı bu oturuma tüm yazarlarımızın katılımını bekliyoruz. Yayın hazırlama ve dergi politikaları ile ilgili aklınıza gelen her türlü
soruyu sorup, önemli püf noktalarını öğrenebileceğiniz bu oturumu kaçırmamanızı öneririz. Öte yandan, 40. ulusal kongremizde yine, en
iyi üç özgün araştırma makalesinin yazarlarına ve üç de örnek hakemimize sertifika ve ödüllerini takdim edeceğiz.
Türk Otorinolarengoloji Arşivi’nin yayımlanması yanında yukarıda söz edilen aktivitelere maddi ve manevi desteği sağlayan ulusal
derneğimize, değerli bilimsel yazılarını dergimize gönderen yazarlara, isimsiz kahraman olan hakemlerimize, siz değerli okurlarımıza ve
son olarak da başarılı yayınevimize teşekkür ediyoruz. Birlikte çalışarak Türk Otorinolarengoloji Arşivi'ni önümüzdeki birkaç yıl içinde
daha başarılı bir bilimsel dergi haline getireceğimize inanıyoruz.
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