
200 Türk Otolarengoloji Arflivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 44, Say› / Number 4, 2006

Bu yaz›da, dergimizin 45. cildinin ilk say›s›yla birlikte bafl-
layaca¤›m›z yeni bir uygulamay› sizlerle paylaflmak ve duyur-
mak istiyorum. Bilindi¤i üzere Türk Otolarengoloji Arflivi’nin
de ilkesel olarak kabul etti¤i Uluslararas› T›bbi Dergi Editör-
leri Kurulu’nun belirledi¤i Ortak Koflullar 2006 y›l› içinde re-
vize edildi. Bu revizyonda da yine üzerinde çok durulan bir
konu, asl›nda 2000’li y›llar›n bafllang›c›ndan itibaren ön pla-
na ç›kan, ‹ngilizcesi ‘conflicts of interest’ olan önemli bir kav-
ram, geçti¤imiz dönemden beri birçok uluslararas› bilimsel
periyodikte uygulamaya girerek standartlaflt›. Dergimiz de
önümüzdeki say›s›ndan itibaren, yay›nlanan hakem denetim-
li her yaz› için yazar(lar)› taraf›ndan yap›lan, yaz›n›n içeri¤i ile
ilgili herhangi bir finansal ya da baflka tür ç›kar ba¤lant›s›
olup olmad›¤›yla ilgili aç›klamalar› yay›nlamaya bafll›yor.
Böylece, y›llard›r yay›n çizgisiyle belli bir kalite ve sayg›nl›k
düzeyini tutturmufl olan ve 45 y›ld›r düzenli yay›nlanan Ülke-
mizin en eski KBB dergisi Türk Otolarengoloji Arflivi ça¤dafl
bilimsel yay›nc›l›k ölçütleri çerçevesinde ileriye dönük bir
ad›m daha atm›fl oluyor.

Henüz yeni say›labilecek bir kavram› belirten ‘conflicts of
interest’ terimi, Türkçe dergi yay›nc›l›¤›nda, h›zl› bir birebir
çeviri refleksiyle ‘ç›kar çat›flmas›’, ‘ç›kar çeliflkisi’, ‘ilgi çak›fl-
mas›’ vb. karfl›l›klarla yer bulmaya ve henüz say›lar› az olan
bir grup dergimizde de kullan›lmaya bafllad›. Bu kavram,
araflt›rmac›lar›n yapm›fl olduklar› bilimsel çal›flman›n yay›n-
lanmas› s›ras›nda, yaz›n›n konusu ile ilgili olas› kiflisel ç›kar-
lar›n›n (daha çok finansal ba¤lant›lar ve fakat ayn› zamanda
di¤er olas› yarar sa¤lay›c› iliflki durumlar›) aç›klanmas›n› kap-
s›yor. Kuflkusuz etik s›n›rlar› zorlamayan herhangi bir kiflisel
ba¤lant›n›n varl›¤›, ilgili yaz›n›n hakem denetiminden geçe-
rek yay›nlanmas›na engel oluflturmuyor. Sadece bunun ilgili
yay›nda dipnot olarak belirtilmesi, fikir vericilik aç›s›ndan
önem tafl›yor.

Türkçe aç›s›ndan bakt›¤›m›zda ‘ç›kar çat›flmas›’ kavram›
dilimizde, daha çok olumsuz anlam yükü tafl›yan bir deyim.
‘Ç›kar çeliflkisi’ ve ‘ilgi çak›flmas›’ karfl›l›klar› ise zorlama olufl-
turulmufl izlenimini veriyor. Bu nedenle biz dergimizde bu
kavram› Türkçe olarak, ‘ba¤lant› çak›flmas›’ bafll›¤› ve karfl›l›-
¤›yla kullanma karar› ald›k. Bu terimin, bir yazar›n kiflisel (fi-
nansal) ba¤lant›lar›ndan kaynaklanabilecek ve yay›n›n konu-
suna yans›yabilecek her türlü olas› çak›flmay› belirtti¤i düflün-
cesindeyiz.

Dergimizin yaz› gönderme koflullar›nda Eylül 2006 itiba-
riyle yeniden düzenleme yapt›k ve bu tarihten itibaren gön-
derilen yaz›lara, daha önce ayr› bir form olarak kulland›¤›m›z
Yay›n Hakk› Devir Formu ile birlikte, her yazar taraf›ndan ay-
r› ayr› doldurularak imzalanmas› gereken ‘Ba¤lant› Çak›flmas›
Beyan Formu’nun da eklenerek yollanmas› koflulunu getir-
dik. Yaz› gönderecek olan De¤erli Meslektafllar›m›z›n bu ku-
rallara uyma konusunda gösterece¤i duyarl›l›¤a flimdiden te-
flekkür ederim.

Dergimize gönderilen her yaz› önce teknik bir inceleme-
den geçirilerek, dergi yaz› koflullar›na uyum aç›s›ndan de¤er-
lendiriliyor. Varsa önemli eksikliklerin dergi sekreteryas› tara-
f›ndan ilgili yazara bildirilerek giderilmesi isteniyor. Yaz› da-
ha sonra bilinen klasik hakem denetimi sürecine al›n›yor. Ha-
kem raporlar›na göre red, kabul ya da minör/majör düzelti
sonras› kabul kararlar›ndan biri verildikten sonra yaz›, mizan-
paj›n›n haz›rlanmas› amac›yla yay›nevine gönderiliyor. Sayfa
düzenlemesinin ard›ndan sayfa editörü taraf›ndan son teknik
kontrol yap›l›yor. Bunu izleyen son süreçte de provas› haz›r-
lanm›fl yaz›, imzal› son onay amac›yla ilgili yazar›na gönderi-
liyor. Böylece yaz›n›n dergiye ulaflmas›ndan son onaya kadar
olan bu süreç ortalama 6-9 ay kadar sürüyor. Sonras›nda, ge-
nellikle yay›mlanacak ilk dergi say›s›na kadar geçen süre olan
ortalama 3 ay› da hesaba katarsak bir yaz›n›n dergimizde
yay›nlanma süresinin yaklafl›k 9-12 ay kadar oldu¤unu söy-
leyebiliriz. Bu süre olgu bildirisi tarz› yaz›larda daha uzun
olabiliyor. Çünkü her say›da belli bir oran›n üzerinde olgu
bildirisi yay›nlam›yoruz. Yay›nlanm›fl yaz›larda, yay›nlanma
süresinin gönderilen yaz›n›n dergi yaz› koflullar›na uyumu
oran›nda k›sa oldu¤unu an›msatarak, gerek sunulan kaynak-
lar ve bu kaynaklar›n metin içindeki geçifl s›ralar›n›n do¤-
rulu¤u ve gerekse tablo, flekil ve resimlerin hatas›z düzenlen-
mesi ve de gerekli formlar›n dergiye ulaflt›r›lmas› konular›na
ayr›ca önem verilmesi arzusuyla hepinize sa¤l›kl›, mutlu ve
baflar›l› bir yeni y›l diliyorum.
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