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Ülkemizde Tıbbi Periyodiklerin başlangıçları çok eski tarihlere; 1849’lara
uzanmaktadır. Başlangıçta Genel Tıp Dergileri gözlenirken, Sağlık Biliminin
gelişimine paralel olarak Medikal Periyodikler de gelişerek spesifik Branş Dergiciliği
gelişmeye başlamıştır.
Branş Dergiciliği ise ne acıdır ki, Ekonomik sorunlardan başka, uygun
dizinleme olanaklarından yoksun olmaları, sürekli finansal kaynaklardan
yararlanamamaları, amatör yayın kurulları ve lokal kuruluşlar yönetimi gibi nedenlerle
kalıcı olamayıp kurumsal özellik kazanamamaktadır.
Kulak Burun Boğaz özelinde de Uzmanlık dalı Dergiciliği başlangıcı 1962'lere
uzanmaktadır. " Türk Otolarengoloji Arşivi " alanımızda ilk Dergi özelliğindedir.
Ülkemizde Cumhuriyet Döneminin İlk Tıp Fakültesinin açıldığı Başkent
Ankara'da ise ilk KBB Dergisi 01.04.1976 tarihinde yayın hayatına başlayan " Türk
Otorinolarengoloji Bülteni " olmuştur. Ankara KBB Derneği tarafından yayınlanan
dergi bir süre sonra sonlanmış ve sonraki yıllarda yine bir başka dergi " ORL ve
Stomatoloji Dergisi " 1987 yılında Prof.Dr.Rıza KESER editörlüğünde başladığı yayın
hayatında uzun soluklu olamamış çeşitli nedenlerle yayınına son vermiştir.
Ankara’da 1990’ lı yıllarda KBB Uzmanları arasında oluşan birlik sonucu
olarak Bilimsel Dergi gündeme gelmişti. 1992 yılında yapılan bir dernek Yönetim
Kurulu toplantısı sırasında bu konu gündeme gelmiş ve Başkan Prof. Dr. Nimetullah
ESMER " Desteğiniz olursa mutlaka başarırız " diyerek konuya son noktayı koymuş
ve böylece " Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Dergisi " yayın hayatına
başlamış oldu. Derginin Mart 1993'te yayınlanan ilk sayısının önsözünde Prof. Esmer
" bir bilimsel dergi çıkarmak kadar, bu derginin kalıcılığını sağlamak ve kalitesini
özgün tutmakta önemlidir " diyerek kalıcılık ve kaliteyi öne çıkarmıştır. Ankara
Otolarengoloji Derneği; yönetiminde gösterdiği eşitlikçi ve katılımcı yapısını Dergide
de sürdürmüş ve iki yılda bir seçilen Yönetim kurulu Dergi yayın kurulunu oluşturmuş
ve Başkan Derginin de doğal Editörü ve sahibi olmuştur.
Derginin Kurucusu ve ilk Editörü Prof.Dr.Nimetullah ESMER sadece 1993
yılındaki dört sayıda editörlük yapmış ve 1994'te yerini Prof.Dr.Rıza KESER'e
bırakmıştır. Bu dönemde derginin yılda üç sayı çıkmasına karar verilmiştir. 1996/1
sayısı dahil Editörlük Dr.Keser'de olmuş daha sonra 1996/2 den 1997' nin tüm
sayılarına kadar Prof.Dr.Erdoğan İNAL ve 1998 - 1999 yıllarında ise Prof. Dr. Sefa

KAYA editörlük yapmıştır. 2000 yılından itibaren ise yeni Editör Prof.Dr.Metin
ÖNERCİ' dir.
Dergi kuruluşundan bu yana kaliteden yana hemen her şeyini borçlu olduğu
Danışman Meslektaşları arasında ayırım yapmamak adına ve tüm ülkeyi kapsamak
adına danışma kurulu için " Yayın konularımızla ilgili tüm üyelerimiz danışma
kurulu üyesidirler " ibaresini kullanmıştır. Sayıları çok fazla olan ve hemen her
Eğitim kurumuna dağılan bu danışmanlarımızı ve yeni danışmanlık yapacak
meslektaşlarımızı Dergi kapağına sığdırmanın ne denli güç olduğunu takdir
edilmelidir.
Dergi bu güne değin on yılda , on ciltte, toplam 31 Dergi ve toplam 2300 sayfa
olarak siz meslektaşlarımıza sunulmuştur.
Dergi yayın kurallarının özenle uygulanması nedeniyle TÜBİTAK - ULAKBİM
tarafından uygulanan Türk Tıp Dizinine alınan ilk KBB Dergisi olma özelliğini
sürdürmektedir. Bu Dizinlemenin ise Akademik yükseltmelerde büyük Üniversitelerce
dikkate alındığını belirtmeliyiz. Son yıllarda diğer KBB Dergilerimizin de bu Dizine
alındıklarını sevinçle görmekteyiz.
Dergi ayrıca bilimsel bölüm dışında Dernekten ve KBB kurumlarından
haberler, Kongre sempozyum duyuruları ve Akademik yükseltme bilgileri vererek ve
bunların sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlama ve Tıp yada KBB tarihi açısından
işlev görmektedir.
Ankara merkezli dergilere son yıllarda başka dergilerde katılmıştır.
Editörlüğünü Prof.Dr. Bülent GÜRSEL ' in yaptığı OTOSKOP dergisi bunlardan
birisidir. 2000 yılında yayın hayatına başlayan dergi özellikle Otoloji, nöro-otoloji ve
odyoloji özellikli dergi olarak bu daldaki ilk spesifik alt dal dergisi olma özelliğini
taşımaktadır.
Editörlüğünü Prof.Dr.Yalçın ÖZKAPTAN'
ın yaptığı Türkiye Klinikleri
serisinden " KBB " dergisi de 2001 yılında yayın hayatına başlamış ve genel KBB
dergisi olmanın yanında bazı sayılarını belli konulara ait özel sayı şeklinde
planlamaktadır. Yılda üç sayı çıkmaktadır.
Yine 2002 yılında “ Türk ORL Klinikleri “ adıyla bir dergi de yayın yaşamına
katılmıştır.
KBB alanının süreli yayıncılıkta vardığı son nokta ise 2002 yılı başında yayın
yaşamına katılan Türkiye’nin ilk gerçek elektronik, bilimsel KBB-BBC Dergisi “ KBBForum “ olmuştur. Editörlüklerini Doç.Dr.İrfan YORULMAZ ve Doç.Dr.Orhan YILMAZ’
ın yaptıkları dergi sanal ortamda ve www.kbb-forum.net adresinde yer almakta ve
tüm dünyadaki meslektaşlarına açık bulunmaktadır. Gerçek elektronik ve kağıtsız
dergi olma özelliği taşıyan dergi yılda dört sayı olarak yayınlanmakta ve ücretsiz
abonelik sistemi ile okuyucusuna ulaşmaktadır. Tüm dergicilik işlemleri sanal
ortamda gerçekleşen dergi 2003 yılı Mart sayısı ile 5.sayısını tamamlamıştır. Dergi
gelecek için önemli atılımları da planlamaktadır.
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